OBEC

KOLOVÁ

Věc: Odpověď na žádost o informace o poskytnutí dotací pro Golf Club Háje vyplacené z rozpočtu
obce Kolová v roce 2020- č.j.442/21
Vážený pane,
na Vaši žádost ze dne 7.4. 2020 v souladu se zákonem č. 106/1999, č.j. 442/21 si Vám dovolujeme sdělit
následující odpovědi na Vaše dotazy:

1. V jaké výši byla dotace poskytnuta?
Odpověď: Dotace byla poskytnuta ve výši 50.000,- Kč.

2. Za jakým účelem byla dotace poskytnuta?
Odpověď: Účel poskytnuté dotace je uveden v čl.1 „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Kolová“ a sice:
- údržba a drobné opravy užívaných zařízení a objektů
- nákup hmotného i nehmotného majetku,
- úhrada provozních výdajů,
- pronájem prostor a techniky,
- poštovné, cestovné, kancelářské potřeby,
- náklady spojené s propagací projektu nebo činností,
- ostatní adekvátní náklady prokazatelně související s projektem nebo činností.

3. Jakým způsobem byla informace o poskytnutí této dotace sdělena resp. prezentována občanům žijícím
v obci?
Odpověď: Informace byla zveřejněna na úřední desce obce v zápise z veřejné schůze zastupitelstva obce
Kolová č. 13 ze dne 5. 5. 2020, dále byla informace zveřejněna v červnovém čísle obecního časopisu
Koloháj.

4. Jaké podmínky musel spolek Golf Club Háje splnit, aby byla jeho žádost o dotaci oprávněná?
Odpověď: Žadatel od dotaci musel splnit podmínky stanovené „Pravidly pro poskytnutí dotace“,
která byla schválena zastupitelstvem obce na veřejné schůzi zastupitelstva dne 26.2. 2019.

5. Jakým způsobem byla provedena kontrola oprávněnosti žádosti spolku o poskytnutí dotace? Kdo tuto
kontrolu provedl? Jaký byl výsledek této kontroly?
Odpověď: Žádost o dotaci byla předložena v rámci pracovní porady zastupitelům k posouzení a
kontrole. Žádost pak byla v rámci veřejné schůze prezentována (místostarostkou
Kateřinou Paškovou) a o výši dotace rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením dne 5.5. 2020.

5. Existuje nějaká závěrečná zpráva nebo vyúčtování, které jednoznačně prokazuje, jakým
způsobem byla schválená dotace použita? Byla provedena kontrola tohoto závěrečného
vyúčtování? Kdo kontrolu provedl? Jaký byl výsledek této kontroly?
Odpověď: Povinností příjemce dotace uvedenou je dodat závěrečnou zprávu a vyúčtování,
Golf Club Háje toto dodal v řádném termínu, kontrola závěrečného vyúčtování aktuálně probíhá a provádí
ji finanční výbor obce Kolové.

V Kolové, dne 21.4. 2021

S pozdravem
Ing. Kateřina Pašková
místostarostka obce Kolová

