Zápis č,.212012
o provedenépředběžnékontrole hospodaření za rok20|2
Vzhledem k tomu, Že se jednalo o předběžnol ldí|č,íl
kontrolu, nebyl kontrolovaný subjekt
prokazatelnědopředu seznámens plánovanoukontrolou
Kontrolované subjekfy: úřadměstyseMoravská Nová Ves
PředběŽnáldilčilkontrolabylaprovedenadne
21.2.2012vdobě od l7:30 do 21:00 aby|azarněŤena
navyužitíveřejnéfinančnípodpory ldá|ejen,'podpory''/poskytnutéze stranyměstyseM.N.Ves.
Kontrolní zjištěníu vyúčtovánívyužitípodpory jednotlivých příjemců:
zČtlB nnĎo

Vkani Mikulčice- bez připomínek

Jatelinka -dětslcý folklorní soubor -z pŤeď|oženého
vytičtováníne|ze prokazatelněověřit vytlžití
podpory pro stanovený účel
NavrŽená opatření:vyzvat k doloŽenídaňoých dokladůvztahujícíchse k čerpríní
podpory
Kulturisti- nebylo předloŽeno vyúčtování
ke kontrole finančníhovýboru
NavrŽená opatření:Nelzese vyjádřit
FK Moravská Nová Ves- FV má výhrady k proplácenívysokých odměnpro účetní
příjemce,
je jižhrazena i příspěvkovou orgarizací Služby-můŽese jednat
položka č.43v přehledu rryúčtování
o zdvojení dotace na konkrétnípoložku, z pŤedloženého
vyučtovéninelze prokazatelně ověřit
využitípodpory na stanovenýúčel
NavrŽená opatření:Vyzvatk doloženídďoqých dokladů vztaht|ícich se k čerpané
podpoře
Rodinný klub Brouček- doklady přiloŽenék přehledu vyričtovaní
podpory nemajínáležitosti
daňových dokladůani zjednodušenýchdaňových dokladůčinejsou vystaveny na příjemce podpory
případně chybíjednotková cena dodávanéhozboŽí.Z pŤ1|oŽených
dokladůk přehledu vyúčtovrání
nelze věrohodně potwdit správnost vyuŽitípodpory pro stanovenýúčel.
NavrŽená opatření:Vyzvatk doloŽenísprávných daňových dokladůváahujících se k čerpané
podpoře
Prostrom o.s.-dle přehledu vytlžitípodpory nebyla vyčerpanaposkýnutá podporave výši4323,Kč. Doklady přiloŽenék přehleduvýčtovanípodpory nemajínáležitostidaňoých dokladůani
zjednodušenýchdaňových dokladůčinejsou vystaveny na příjemcepodpory.Naklady zapropagaci
ze dne I2,9.2011, 22.9 '2011, I] .10.2011 nejsouj ednoznačně
podřaditelenépod stanovenýúčel
čerpánípodpory. Z pŤI|ožených
dokladůk přehledu vyúčtovríní
nelze věrohodně potwdit správnost
podpory
využití
na stanovenýúčel.
NavrŽená opatření:VyzvatkdoloŽenísprávných laip|nýcV daňovýchdokladůvztahujícíchse k
čerpané
podpoře' zkontrolovat vrácení částipodpory
Vinařský spolek- u daňovéhodokladu přiloŽenéhok přehledu vyúčtovaní
chybí prvotní faktura
dodavateskleniček'je přiloŽen byl pouze doklad k přefakturaciod městyseM.N.Ves
NavrŽená opatření:Vyzv at k doloŽení prvotnífaktury dodavateskleniček
Rybáři-bez připomínek
česky svaz včelařů-z předloŽenéhovyúčtoviíní
nelze prokazatelněověřit využitípodpory pro
stanovený účel
NavrŽená opatření:vyzvat k doloŽenídaňoých dokladů vztahujícíchse k ěerpanípodpory

Slovácký krúžek-bez připomínek
SK Klokan -zpŤedloženého
vyučtovánínelzeprokazatelně ověřit využitípodpory pro stanovený
úče1
NavrŽená opatření:vyzvatk doloŽenídaňoqých dokladůvztahujícíchse k čerpanípodpory
Na základě zjištěníz předběžnéldí|čí/
kontroly navrhujeme úřadu městyse ihned vyzvat výše
uvedenépodpořené subjekty k doplnění dokladů dle navrženýchopatření s termínem
doloženídokladů nejpozději do 27.2.2012,aby mohl poskytovatel podpory prokazatelně
zkontrolovat čerpánípodpory na stanovený účel.
Dále finančnívýbor konstatuje, žesmlouvy o poskytnutí veřejnéfinančnípodpory z rozpočtu
městyse Moravská Nová Ves plně nekorespondujís textem směrnice starosty č.|/2010
Pravidla pro poskytování veřejné finančnípodpory z rozpočtuMěsfyse Moravská Nová Ves a
navrhuj e změnu směrnice.
Vyjádření kontrolovaného subjektu:
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