Protokol
o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 9 odst. 2 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) s odkazem na zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném
znění na základě pověření starosty Ing. Jana Macháčka
Kontrolovaná osoba:
název: XXX
sídlo/adresa trvalého pobytu
539 44 Proseč
Zastoupený:
IČ/datum narození:
telefon:
e-mail:
Předmět kontroly: čerpání poskytnuté dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ze dne XXX
Časový plán kontroly:
− datum provedení kontroly: XXX
− kontrolované období: XXX
Složení kontrolní skupiny:
− Mgr. Kateřina Jetmarová – vedoucí kontroly
− Miloslav Hurych
Data o kontrolované organizaci:
− Název organizace: XXX
− Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových
dotací od jiných subjektů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických a právnických osob.
− Město Proseč poskytlo v roce XXX výše uvedené organizaci na základě rozhodnutí
z rozpočtu města pro rok XXX finanční dotaci ve výši XXX,- Kč na úhradu výdajů
souvisejících s činností spolku, práci s mládeží a krytí provozních nákladů.
− Dotace ve výši XXX,- Kč byla odeslána na účet příjemce dne XXX.

Výdaje byly provedeny:
Číslo
dokladu

Datum
úhrady

Druh nákladu

Prodejce/obchod

Částka
celkem v
Kč

Hrazeno
z dotace
města

Celkem
Příjem dotace byl ve výši:

XXX Kč

Kontrolované výdaje byly provedeny v celkové výši:

XXX Kč

Rozdíl ve výši:

XXX Kč

Shrnutí:
XXX byla v roce 20XX poskytnuta finanční dotace na úhradu části výdajů spojených s činností
spolku, práci s mládeží a krytí provozních nákladů ve výši XXX Kč.
Kontrolované výdaje na tuto akci byly provedeny v celkové výši XXX Kč.
Část ve výši XXX,- Kč byla hrazena z vlastních zdrojů.
-

Kontrolou nebyly nalezeny rozdíly.

Závěr:
Kontrolní zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden bude předán kontrolovanému
subjektu a druhý zůstane poskytovateli dotace.
Počet stran protokolu: XXX

Poučení: Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole na podatelnu MěÚ Proseč.
S tímto protokolem byli seznámeni dne XXX:
Za kontrolovaný subjekt:

……………………………………

Za kontrolní skupinu:
………………………………………
Mgr. Kateřina Jetmarová

………………………………………
Miloslav Hurych

