Č. j.: 021407/2021/KUSK

PROTOKOL O KONTROLE č. 056/2020
Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a
s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „kontrolní řád“).
Kontrolovaná osoba – příjemce dotace
Název příjemce dotace:
Adresa příjemce dotace:

Obec Hrusice
Hrusice 142, 251 66 Hrusice
00240222

Identifikační číslo příjemce dotace:
Statutární zástupce příjemce dotace:
Kontrolní orgán – poskytovatel dotace
Název poskytovatele dotace:
Adresa poskytovatele dotace:
Identifikační číslo poskytovatele dotace:

Mgr. Petr Sklenář, starosta

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, PSČ 150 21 Praha 5 - Smíchov
70891095

Veřejnosprávní kontrola na místě (dále také „kontrola“) byla provedena na základě ustanovení
§ 9 zákona o finanční kontrole a v souladu s kontrolním řádem dne 11. 2. 2021.
Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do 19. 2. 2021.
Předmět kontroly:
Předmětem veřejnosprávní kontroly na místě (dále jen „kontrola“) je provedení následné kontroly
hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace na akci „Revitalizace zdi kolem kostela Sv.
Václava v Hrusicích“, jejich použití k účelu, který je v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace podle
Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova (dále také Smlouva o poskytnutí dotace) č. S-3259/ŘDP/2020, včetně plnění dalších
podmínek dle této smlouvy.
Kontrolu provedli:
Ing. Petr Šimandl

osobní číslo: 2131

-

vedoucí kontrolní skupiny

Pavel Krejča

osobní číslo: 9075

-

člen kontrolní skupiny

-

starosta

Kontrolovanou osobu zastupoval:
Mgr. Petr Sklenář

A. Zahájení kontroly
Kontrola byla zahájena v souladu s § 5, odst. 2, písm. a) kontrolního řádu předložením pověření
ke kontrole č. j.: 021404/2021/KUSK, ze dne 11. 2. 2021 kontrolované osobě, a to dne 19. 2. 2021.
Zároveň byl pořízen Zápis o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě č. j.: 021406/2021/KUSK.

B. Průběh kontroly
V průběhu kontroly byly zkontrolovány podklady týkající se realizované akce/projektu (dále také
„akce“) a ověřeny povinnosti kontrolované osoby (žadatele o dotaci), vyplývající z Programu
2017-2020 a dokumentů, které jsou nedílnou součástí tohoto programu, schválených Zastupitelstvem
Středočeského kraje, usnesením č. 015-04/2017/ZK, ze dne 7. 3. 2017, a dále ze Smlouvy
o poskytnutí dotace.
Dále byla provedena kontrola na místě realizace akce a byla pořízena fotodokumentace. Průběh akce
je doložen v dokladech, které byly předány příjemcem dotace v rámci Dokumentace závěrečného
vyhodnocení a vyúčtování akce (dále také „Dokumentace ZVA“).
Základní finanční údaje akce:
Příjemce dotace je na základě výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem investiční dotace
v maximální výši 757 000,00 Kč.
Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci akce uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace,
včetně finanční spoluúčasti příjemce dotace, činily 946 303,00 Kč včetně DPH.
Celkové skutečné náklady dokončené akce vykázal příjemce dotace v Dokumentaci ZVA
a také v doložených účetních dokladech ve výši 950 545,22 Kč včetně DPH.
Poznámka:
Kontrolovaná osoba je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

C. Podklady ke kontrole
a) Dokumenty, které byly součástí složky o dotaci vedené u poskytovatele dotace:
1. Žádost o poskytnutí dotace z Fondu obnovy venkova včetně příloh (žádost byla doručena
na Krajský úřad Středočeského kraje dne 11. 3. 2020, pod č. j.: 041521/2020/KUSK;
elektronicky byla žádost vygenerována dne 9. 3. 2020).
2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; evidenční číslo smlouvy S-3259/ŘDP/2020;
uzavřená dne 16. 6. 2020; maximální výše dotace 757 000,00 Kč.
3. Informativní dopis o proplacení dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova ze dne
24. 6. 2020, č. j.: 083800/2020/KUSK.
4. Informační dopis o schválení přijetí dotace zastupitelstvem obce Hrusice usnesením
č. 20/05/03 dne 12. 5. 2020.
5. Smlouva o dílo č. VZHRU-01/2020 – Revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava
v Hrusicích; zhotovitel díla MIDWEST INVEST s.r.o., IČ: 040 84 845; cena díla
736 614,00 Kč bez DPH/891 303,00 Kč včetně DPH; datum uzavření smlouvy 15. 1. 2020.
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6. Rozhodnutí stavební povolení pro akci Revitalizace ohradní zdi kostela sv. Václava v Hrusicích
vydal
Městský
úřad
Mnichovice
–
stavební
úřad
dne
28.
3.
2019
pod č.j. MUMN/1551/2019/pats.
7. Zápis z 12. jednání zastupitelstva obce Hrusice ze dne 14. 1. 2020, kde usnesením č. 20/01/04
schválila dodavatelskou smlouvu se společností MIDWEST INVEST s.r.o.
8. Příkazní smlouva o výkonu stavebního dozoru, příkazník společnost SBE – TANDEMBAITS
s.r.o., IČ: 275 14 919; předmět smlouvy stavební dozor rámci stavby Revitalizace ohradní zdi
kolem kostela sv. Václava v Hrusicích; smlouva uzavřená dne 20. 1. 2020.
9. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu stavebního dozoru, příkazník společnost SBE –
TANDEMBAITS s.r.o., IČ: 275 14 919; předmět smlouvy stanovení maximální ceny díla
55 000,00 Kč bez DPH; smlouva uzavřena dne 6. 3. 2020.
10. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce, včetně příloh, bylo doručeno na Krajský úřad
Středočeského kraje dne 2. 11. 2020 pod č. j.: 154606/2020/KUSK a obsahovalo:
-

protokol závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce,

-

zápis o předání a převzetí dokončeného díla,

-

daňové doklady a výpisy z bankovního účtu,

-

pozvánka na předání akce s doručenkou datové zprávy

b) Dokumenty, které byly předány kontrolní skupině v rámci kontroly příjemcem dotace:
1. Dokumentace k výběrovému řízení – pořízená fotodokumentace.
2. Kolaudační souhlas vydal Městský úřad Mnichovice – stavební úřad dne 24. 2. 2021 pod
č. j.: MUMN/966/2021/pats – dne 26. 2. 2021 zaslán elektronicky.
3. Účetní sestava na příjem dotace – dne 12. 3. 2021 zasláno elektronicky.
4. Účetní sestavy na výdej dotace a vlastních zdrojů – dne 31. 3. 2021 zasláno elektronicky.

D. Kontrolní zjištění:
Výchozí stav:
Kontrolovaná osoba na základě zveřejněného Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova pro rok 2017-2020 doručila na Krajský
úřad Středočeského kraje, žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova,
Tematického zadání „Obnova venkova“ na akci „Revitalizace zdi kolem kostela Sv. Václava
v Hrusicích“ v rámci Oblasti podpory „Veřejné prostranství“. Kontrolovaná osoba na základě popisu
a způsobu realizace akce a navrženého závazného parametru akce (analýzy charakteru dotace) požádala
Středočeský kraj (poskytovatele dotace) o poskytnutí investiční dotace ve výši 757 000,00 Kč.
O poskytnutí dotace kontrolované osobě rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 20. 4. 2020,
usnesením č. 009-23/2020/ZK. Výše uvedené akci bylo přiděleno evidenční číslo
FOV/OBV/039630/2019.
Na základě shora uvedené žádosti o poskytnutí dotace byla mezi Středočeským krajem (poskytovatel
dotace) a kontrolovanou osobou (žadatel o dotaci) uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
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Hodnocení povinností kontrolované osoby vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace
a) Použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a v souladu se specifikací akce,
tj. pouze na realizaci akce, a to hospodárně (dle Čl. 3, odst. 3, písm. a) Smlouvy o poskytnutí
dotace).
Výchozí stav:
Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace na akci „Revitalizace zdi kolem kostela
sv. Václava v Hrusicích“.
Účel akce: Oprava obvodové zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích. Došlo ke zhroucení části zdi
na sousední pozemek. Z toho důvodu některé úseky zdi budou nově vystaveny a u dalších bude potřeba
vyspravit plochy s narušenými omítkami a materiálově i vzhledově sjednotit korunu celé ohradní zdi.
V souladu s výše uvedenou specifikací akce byl v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace sjednán
závazný parametr akce.
Zjištění:
Kontrolní skupina na místě kontroly ověřila, že příjemce dotace použil dotaci ke sjednanému účelu,
který je popsán ve výchozí situaci, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace.
Specifikace akce, uvedená ve Smlouvě o poskytnutí dotace, byla dodržena. Dále byl dodržen závazný
parametr akce (podrobněji popsáno v části kontrolního zjištění pod bodem D, písm. g) tohoto
protokolu), který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace.
V návaznosti na zjištění pod bodem D, písm. f) tohoto protokolu skupina konstatuje, že poskytnutá
dotace z FOV za období 2017-2020 byla použita hospodárně.
Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

b) Ukončit realizaci akce nejpozději do jednoho roku od oboustranného podpisu této smlouvy,
nepovolí-li Poskytovatel jinak (dle Čl. 3, odst. 3, písm. b) Smlouvy o poskytnutí dotace).
Zjištění:
Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace byla uzavřena
dne 16. 6. 2020.
Kontrolovaná osoba předložila Rozhodnutí stavební povolení pro akci Revitalizace ohradní zdi kostela
sv. Václava v Hrusicích, které vydal Městský úřad Mnichovice – stavební úřad dne 28. 3. 2019 pod
č. j. MUMN/1551/2019/pats.
U stavební akce se stavebního povolení je za ukončení akce považováno získání kolaudačního souhlasu
(dle Čl. 1, odst. 3, písm. f) Smlouvy o poskytnutí dotace).
Kontrolovaná osoba předložila Kolaudační souhlas k akci Revitalizace ohradní zdi kostela sv. Václava
v Hrusicích, který pod č. j.: MUMN/966/2021/pats dne 24. 2. 2021 vydal Městský úřad Mnichovice
stavební úřad. Tímto dnem byla akce ukončena.
Akce byla ukončena ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
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c)

Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha akce dovoluje, že akce byla realizována
s finančním přispěním Středočeského kraje, a to včetně uvedení loga Středočeského kraje
(dle Čl. 3, odst. 3, písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:
Kontrolovaná osoba informovala o spolufinancování akce ve zpravodaji Hlas Hrusic (leden 2021).
Na místě realizace akce je umístěna informativní tabule o realizaci akce s finančním přispěním
Středočeského kraje (viz příloha č. 1 fotodokumentace akce).
Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

d) Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádné a oddělené sledování přijatých a použitých
peněžních prostředků dotace s uvedením přiděleného účelového znaku 812 (dle Čl. 3, odst. 3,
písm. d) Smlouvy o poskytnutí dotace).
Zjištění:
Kontrolní skupině byly ke dni vyhotovení tohoto protokolu předloženy účetní sestavy o zaúčtování
dotace. Z doložených podkladů je zřejmé oddělené účtování o dotaci, tj. oddělené sledování přijatých
a použitých finančních prostředků účelové dotace s uvedením přiděleného účelového znaku (dále jen
„ÚZ“) tak, že:


v příjmu jsou investiční finanční prostředky účtovány na položce 4222 s uvedením ÚZ 812.



ve výdeji je investiční dotace účtována na položce 6121, s uvedením ÚZ 812
Účtování o příjmu dotace – PŘIJATO (výpis z účetnictví)

Datum převodu

Účelový znak

Druhové třídění

Přijatá částka v Kč

25. 6. 2020

812

4222

757 000,00 Kč

Poskytovatel dotace, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace (Čl. 3, odst. 2), převedl příjemci
dotace částku ve výši 757 000,00 Kč, což je 100 % poskytnuté dotace.

Číslo dokladu, datum
úhrady, účel výdaje
20200006
5. 3. 2020
poradenská a kontrolní
činnost
20200007
6. 4. 2020
poradenská a kontrolní
činnost
20200010
5. 5. 2020
poradenská a kontrolní
činnost
20200014
9. 7. 2020
poradenská a kontrolní
činnost
2020001

Účtování o výdaji dotace – UHRAZENO (výpis z účetnictví)
Z dotace SK (Kč)
Uhrazená
Druhové Odvětvové
částka
ÚZ
Spoluúčast příjemce
třídění
třídění
celkem (Kč)
(Kč)
-

x

x

14 000,00

14 000,00
-

x

x

7 000,00

x
7 000,00

-

x

x

7 000,00

x
7 000,00

x

x

14 000,00
248 148,09

x

x
14 000,00

113 845,37
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812

2221

6121

Dodavatel
SBE –
TANDEMBAITS
s.r.o.
IČ: 275 14 919
SBE –
TANDEMBAITS
s.r.o.
IČ: 275 14 919
SBE –
TANDEMBAITS
s.r.o.
IČ: 275 14 919
SBE –
TANDEMBAITS
s.r.o.
IČ: 275 14 919
MIDWEST

6. 2. 2020
práce dle SoD

134 302,72

2020002
5. 3. 2020
práce dle SoD

274 019,08

2020003
15. 4. 2020
práce dle SoD

176 168,14

2020004
14. 5. 2020
práce dle SoD

115 570,55

2020005
27. 7. 2020
práce dle SoD

77 396,86

200432
15. 7. 2020
argeologický výzkum-dohled

17 242,50

Celkem uhrazeno

950 545,22

274 019,08

812

2221

6121
-

176 168,14

812

2221

6121
-

115 570,55

812

2221

6121
-

77 396,86

812

2221

6121
-

-

x

x

x
17 242,50

Celkem z dotace pod ÚZ
812
Celkem spoluúčast

INVEST s.r.o.
IČ: 040 84 845
MIDWEST
INVEST s.r.o.
IČ: 040 84 845
MIDWEST
INVEST s.r.o.
IČ: 040 84 845
MIDWEST
INVEST s.r.o.
IČ: 040 84 845
MIDWEST
INVEST s.r.o.
IČ: 040 84 845
Ústav arch.pam
.péče Stř. Čech
IČ: 492 76 433

757 000,00
193 545,22

Celkové skutečné náklady dokončené akce byly ve výši 950 545,00 Kč včetně DPH. Vlastní a jiné
prostředky příjemce dotace na financování nákladů akce činily 193 545,22 Kč, což je 20,36 %
z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci akce. Minimální finanční spoluúčast (ve výši
20 % z celkových skutečných uznatelných finančních nákladů akce) příjemce dotace tak byla
dodržena.
Kontrolní skupina konstatuje, že příjemce dotace doložil řádné a oddělené sledování přijatých
a použitých finančních prostředků účelové dotace.
Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

e) Dodržet, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být prodán, darován nebo
bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Dále nesmí být po dobu 5 let
ode dne ukončení projektu narušen jinou stavební činností. Výjimku z tohoto ustanovení
může udělit na základě písemné žádosti Příjemce Rada Středočeského kraje (dle Čl. 3, odst. 3,
písm. e) Smlouvy o poskytnutí dotace).
Zjištění:
Kontrolou bylo ověřeno, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace poskytnuté dle Smlouvy
o poskytnutí dotace, není a nebyl převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, prodán
ani komerčně pronajat, či využíván k jinému účelu (dne 19. 2. 2021 ověřeno v elektronickém nahlížení
do katastru nemovitostí).
Kontrolní skupina na místě zjistila, že příjemce dotace neporušuje závazek vyplývající z uzavřené
Smlouvy o poskytnutí dotace a výše uvedenou podmínku Smlouvy o poskytnutí dotace dodržuje.

f) Provést výběr dodavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání veřejné
zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při
výběrovém řízení musí Příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny s váhou
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minimálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou minimálně 80 % u veřejných
zakázek na dodávky a na stavební práce (dle Čl. 3, odst. 3, písm. f) Smlouvy o poskytnutí
dotace).
Zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny v místě a čase
obvyklé. U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 200 000,00 Kč
bez DPH, je příjemce povinen uveřejnit předmětnou veřejnou zakázku na profilu zadavatele
s umožněním neomezeného dálkového přístupu, a to po dobu minimálně 15 dnů (dle Čl. 3,
odst. 3, písm. g) Smlouvy o poskytnutí dotace).
Zjištění:
Kontrolovaná osoba realizovala veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích“.
Jednalo se veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)
na stavební práce, zadávanou podle ustanovení § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek s dodržením
zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle ustanovení
§ 6, odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Veřejná
zakázka
byla
uveřejněna
na
profilu
zadavatele
https://www.vhodneuverejneni.cz/zakazka/revitalizace-ohradni-zdi-kolem-kostela-sv-vaclava-v-hrusicich,
a
to
dne
22. 10. 2019.
Dle Informací o veřejné zakázce uvedených na profilu zadavatele bylo datum ukončení příjmu nabídek
dne 22. 11. 2019.
V termínu byly doručeny následující nabídky:


MIDWEST INVEST s.r.o., nabídková cena 736 613,57 Kč bez DPH/891 303,00 Kč s DPH



TBPK – INVESTMENT s.r.o., nabídková cena 776 428,09 Kč bez DPH/939 478,00 Kč s DPH



BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., nabídková cena 826 285,31 Kč bez DPH/999 806,00 Kč
s DPH



SAPS s.r.o., nabídková cena 1 116 348,00 Kč bez DPH/1 350 781,00 Kč s DPH

Kontrolovaná osoba předložila dokumenty s názvem Vyhlášení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
– Revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích ze dnů 22. 11. 2019 a 4. 12. 2019,
ve kterých komise posoudila nabídky a jako vítěze vyhodnotila cenově nejvýhodnější nabídku
společnosti MIDWEST INVEST s.r.o.
Kontrolovaná osoba předložila Zápis z 12. jednání zastupitelstva obce Hrusice ze dne 14. 1. 2020,
kde usnesením č. 20/01/04 byla schválena dodavatelská smlouva se společností MIDWEST INVEST
s.r.o.
Následně byla dne 15. 1. 2020 uzavřena s vítěznou společností smlouva o dílo (předmět díla:
revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích; celková cena díla: 736 614,00 Kč
bez DPH/891 303,00 Kč včetně DPH).
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Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

g) Dodržet minimální hodnoty závazných parametrů, stanovené v Příloze č. 1 Smlouvy
o poskytnutí dotace (dle Čl. 3, odst. 3, písm. i) Smlouvy o poskytnutí dotace).
Zjištění:
V příloze č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace byl sjednán závazný parametr akce, a to:


hřbitovní zeď (popis závazného parametru), 115 (množství jednotek parametru), bm (jednotka
parametru)

Kontrolovaná osoba předložila rozhodnutí – stavební povolení s povolením stavby dle projektové
dokumentace vypracované Ing. Richardem Houškou, ČKAIT 0000781. Dále předložila kolaudační
souhlas s konstatováním, že stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace
a je dokončena.
Kontrolovaná osoba předložila půdorys ohradní zdi (D.1.1ASŘ_06_Půdorys_nový_stav, zpracovatel
projektové dokumentace Ing Richard Houška ČKAIT 0000781) v celkové délce 123,18 m. Ohradní zeď
je zde rozdělena do čtyř částí, na kterých byly (dle předložených dokumentů) provedeny revitalizační
práce, včetně výstavby nové zdi v druhé části.
V průběhu kontroly byla pořízena fotodokumentace revitalizované zdi, která je přílohou tohoto
protokolu.
Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.
h) Zajistit uspořádání veřejného ukončení realizace akce v místě její realizace s cílem
informovat veřejnost o realizaci akce a přínosech akce a tři týdny před konáním veřejného
ukončení realizace akce zaslat písemnou pozvánku na toto veřejné ukončení realizace akce na
adresu Odboru Kancelář hejtmanky Krajského úřadu Středočeského kraje a umožnit tak
zástupcům poskytovatele volný vstup (dle Čl. 3, odst. 3, písm. j) Smlouvy o poskytnutí dotace).
Zjištění:
Pozvánka na předání akce „Revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích
dne 15. 9. 2020 v 9:00 hodin byla na Středočeský kraj zaslána datovou zprávou dne 19. 8. 2020.
Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

i)

Zpracovat a předložit (doručit) poskytovateli dokumentaci závěrečného vyhodnocení
a vyúčtování akce na Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor řízení dotačních projektů,
a to do 60 dnů od ukončení akce nebo do 60 dnů od uzavření této smlouvy, a to v té lhůtě,
která z těchto dvou lhůt skončí později (dle Čl. 3, odst. 3, písm. k) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:
Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace byla uzavřena
dne 16. 6. 2020.
K ukončení realizace akce došlo, s odkazem na bod D, písmeno b) protokolu, dne 24. 2. 2021.
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Příjemce dotace zpracoval a předložil (doručil) poskytovateli dokumentaci závěrečného vyhodnocení
a vyúčtování akce dne 2. 11. 2020 pod č. j. 154606/2020/KUSK.
Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

E. Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků:
Nebyly zjištěny nedostatky.

F. Závěr:
Kontrolní skupina ověřila, že dotace byla použita v souladu se sjednaným účelem a příjemce
dotace splnil a plní své závazky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace.
Kontrolovaná osoba poskytla plnou součinnost k provedení kontroly.
Poučení:
Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat,
ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení protokolu o kontrole, na adrese: Středočeský kraj Krajský úřad, Odbor interního auditu
a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují,
a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
Tento protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích (originálech), přičemž jedno vyhotovení protokolu
je určeno kontrolované osobě a druhé vyhotovení protokolu je určeno kontrolnímu orgánu.

G. Ukončení kontroly:
Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly před jejím ukončením vráceny.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12, odst. 1, písm. g) kontrolního řádu bylo elektronické
zaslání účetních sestav, a to dne 31. 3. 2021.

Počet stran protokolu: 10

z toho počet stran příloh: 1

Protokol byl vyhotoven dne: 15. 4. 2021.

Kontrolu provedli:
vedoucí kontrolní skupiny:

Ing. Petr Šimandl

člen kontrolní skupiny:

Pavel Krejča
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Příloha č. 1 protokolu
FOTODOKUMENTACE
Akce „Revitalizace zdi kolem kostela Sv. Václava v Hrusicích“

10

