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Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. – HC Děčín
Vážená paní
k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené zdejšímu magistrátu dne 18.12.2020,
Vám byla zaslána dne 23.12.2020 výzva k doplnění žádosti. Dne 04.01.2021 jste zaslala
doplnění žádosti, které bylo podatelnou magistrátu zaevidováno dne 05.01.2021 pod č.j.
MDC/881/2021.
Na základě doplnění žádosti Vám poskytujeme informace k níže uvedeným dotazům.
1) Kdy začala kontrola v HC Děčín, z.s. = provoz zimního stadionu?
Kontrola byla zahájena dne 29.05.2020, kdy bylo kontrolované osobě doručeno oznámení
o zahájení kontroly.
2) Kdy kontrola skončila?
Kontrola byla ukončena, po vypořádání všech námitek, dne 04.09.2020.
3) Žádám předložit výsledek kontroly
Dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018 nebyla čerpána
v souladu s článkem III. odst. 1 písm. a) smlouvy, kdy mohl příjemce dotace, použít dotaci
výlučně k účelu uvedenému v článku II. smlouvy, v souladu s položkami nákladového členění
předloženého rozpočtu, ve výši schválené dotace. Překročením čerpání u shora uvedených
položek tak došlo k porušení podmínek smlouvy ze strany příjemce dotace. Příjemce dotace
se tímto dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jelikož nad rámec rozpočtových položek
nákladového členění čerpal částku ve výši 853.152,12 Kč.
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4) Kdy byla zaslaná výzva k vrácení peněz z důvodu porušení rozpočtové kázně,
jak zaznělo na prosincovém jednání ZM?
Výzva k vrácení části dotace byla se splatností dne 19.10.2020 odeslána primátorem města
do datové schránky HC Děčín dne 17.09.2020 a byla doručena dne 17.09.2020.
5) Kdy byla zaslaná druhá výzva vedení HC Děčín?
Druhá výzva (již v rámci daňového řízení) k vrácení části dotace byla odeslána primátorem
města do datové schránky HC Děčín dne 18.12.2020 a byla doručena dne 18.12.2020.
6) Kdy byla informovaná Rada města?
Protokol o kontrole se vždy předává v jednom vyhotovení primátorovi města, průběžně byla
primátorem informována také Rada města.
Rada města je vždy informována o výsledcích veřejnosprávních kontrol hromadně
za předcházející rok na začátku roku následujícího, tzn. informace o výsledcích
veřejnosprávních kontrol za rok 2020 budou Radě města předloženy k projednání
dne 26.01.2021.
7) Jaké kroky správní, další proběhnou směrem k vedení HC Děčín?
V případě, že příjemce dotace na výzvu poskytovatele dotace nereaguje, zahájí orgán
příslušný k rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně (v tomto případě odbor ekonomický
magistrátu) daňové řízení. Dojde-li správce daně na základě důkazních prostředků k závěru,
že došlo k porušení rozpočtové kázně, vydá rozhodnutí na odvod za porušení rozpočtové
kázně a následně i platební výměr na penále. Proti rozhodnutí o odvodu a platebnímu
výměru na penále se lze odvolat, v tomto případě přezkoumává rozhodnutí krajský úřad.
8) Bude informovaná veřejnost prostřednictvím Zpravodaje Děčín?
Veřejnost je informována o výsledcích kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů na oficiálních stránkách statutárního města
Děčín, konkrétně pod odkazem https://www.mmdecin.cz/cs/vyrocni-zpravy/obecneinformace-o-vysledcich-kontrol-dle-zakona-c-255-2012-sb-o-kontrole-kontrolni-rad.
Obecná informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2020 bude vložena
na předmětné stránky po projednání Radou města.
Jelikož je veřejnost transparentně informována tímto způsobem, není důvodu podávat tyto
informace souběžně také ve Zpravodaji města Děčín.
9) Jakou odpovědnost vyvodí osobní tajemník úřadu Zajíček, vedoucí odboru školství
a kultury Bajerová a jaké další kroky provede vedoucí odboru směrem k dalším
sportovištím, v rámci kontrol, pan Kříž?
V tomto případě odbor OMH, který administroval dotaci za poskytovatele, podnikl všechny
náležité kroky vedoucí ke zjištění stavu věcí včas. Není tedy nutné vyvozovat jakoukoliv
odpovědnost. Kontroly se budou nadále provádět standardním způsobem a v rámci radou
schváleného plánu kontrol.
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10) Plánují se kontroly v BK Děčín a v dalších sportovních zařízeních vlastněných
městem?
Plán kontrol na rok 2021 se v současné době ještě vytváří a bude předložen k projednání
Radě města dne 26.01.2021.
S pozdravem

Ing. Jaromír Zajíček, MPA
tajemník Magistrátu města Děčín
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky
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