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OBEC STŘÍTEŽ  
739 59 Střítež u Čes. Těšína č. 118 

tel./fax: 558 694 322 
 e-mail: stritez@obecstritez.cz 

 

Zápis 

o průběhu kontrol příjemců dotací z rozpočtu obce v roce 2017 

 
1. Charita Český Těšín – Dům pro seniory Hnojník  
Výše dotace: Kč 7.000,- Kč 

Čerpání: zasláno na účet č. 42355002/2700 dne 22.6.2017 doklad č. V200245.  

Veřejnosprávní kontrola: Při kontrole předloženy doklady č. FP17507, FP17660, FP17657, 

FP17718, FP17734, FP17810. Na pokrytí těchto faktur v celkové výši 61.447,82,- Kč použito 

7.000,-Kč z dotace obce Střítež. Podrobné vyúčtování viz příloha. Při čerpání této dotace 

nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky.  

 
2. Slezská diakonie – SAREPTA Komorní Lhotka 
Výše dotace: Kč 7.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet č. 19-5750380287/0100 dne 27.7.2017, doklad V200298. 

Veřejnosprávní kontrola:  při čerpání dotace předložen originál faktury - daňového dokladu č. 

91700433 ze dne 2.10.2017 – nákup polštářů v celkové výši 34.921,-Kč, vystavená firmou 

FORBYT, s.r.o., Staroměstská 534, 739 61 Třinec, IČ: 25353969. Tato částka byla uhrazena 

z účtu Slezské diakonie dne 6.10.2017 v plné výši.  

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 

 
3. Středisko rané péče SPRP Ostrava 
Výše dotace: Kč 4.000,- Kč 

Čerpání: zasláno na účet 1641614349/0800 dne 20.6.2017, dokad 200242. 

Veřejnosprávní kontrola: při kontrole byly předloženy doklady: výdajový pokladní doklad č. 

090/36. Na pokrytí tohoto dokladu byla použita dotace ve výši 4.000,- Kč. Podrobné 

vyúčtování viz příloha. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné 

nedostatky. 

 

4. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Střítež 
Výše dotace: Kč 15.000,-Kč.  

Čerpání: zasláno na účet č. 255444850/0300, dne 22.6.2017 doklad č. V200244. 

Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předložena zálohová faktura č. 2088170016 ze 

dne 25.7.2017 za autobusovou dopravu do Jeseníků v částce 15.000,- Kč.  

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 
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5. Klub důchodců Střítež 
Výše dotace: Kč 14.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet č. 253811047/0300 v plné výši, doklad č. V200216 dne 8.6.2017 

Veřejnosprávní kontrola: předložena faktura č. 223-2017 o úhradě zájezdu ve dnech 

27.6.2017 vystavená firmou Hlawiczka Miroslav, autobusová doprava, 739 94 Vendryně 911, 

na celkovou částku Kč 20.216,00 Kč. V pokladním deníku jsou tyto doklady zaúčtovány pod 

číslem B7/17 ze dne 31.7.2017. Na tuto akci nebyly čerpány žádné další dotace. Při čerpání 

této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 

 

6. Spolek přátel zábavy (SPZ) 
Výše dotace: Kč 6.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet 4743884001/5500 dne 22.6.2017 doklad V200246. 

Veřejnosprávní kontrola: při vyúčtování dotace předloženy výdajové doklady č. 001 

z 11.3.2017 a výdajový pokladní doklad č. 220 z 15.3.2017, v celkové výši 6.000,- Kč. 

Vyúčtování dotace v příloze. Doklady z března konzultovány se starostou obce, doklady 

akceptovány. 

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 

 

7. Medela – péče o seniory o.p.s. – Domov se zvláštním režimem 
Výše dotace: Kč 7.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet 107-7642490277/0100 dne 20.6.2017, doklad V200241. 

Veřejnosprávní kontrola: při vyúčtování byl předložen doklad č. 201712 ze dne 1.6.2017 na 

pronájem budovy a zařízení DZR Ostravice 855, ve výši 190.000,- Kč. Z toho 7.000,- Kč 

financováno z dotace obce Střítež, likvidační list přijaté faktury PF1170447, vyúčtování 

příjmu a výdajů. Kopie dokladů založeny ve spisu. 

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 

 

8. Římskokatolická farnost 

Výše dotace: Kč 15.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet 1725400399/0800 dne 31.5.2017, doklad V200204. 

Veřejnosprávní kontrola: při vyúčtování byl předložen dokad (faktura) č. 04092017 

z 29.9.2017 ve výši 13.552,- Kč a faktura č. 05112017 z 9.11.2017 ve výši 1.573,- Kč. Jedná 

se o opravu v zákristii. Kopie dokladů založeny v příloze. 

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 

 

9. Myslivecký spolek „Černá“ Střítež – Vělopolí 

Výše dotace: Kč 8.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet 3043188/0300 dne 31.5.2017, doklad V200202. 

Veřejnosprávní kontrola: při vyúčtování byla předložena faktura za hotové ze dne 18.10.2017 

v celkové částce 10.500,- Kč na nákup koroptví polních. Z dotace obce hrazeno 8.000,- Kč. 

Kopie dokladu založena v příloze. 

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 
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10. Farní sbor církve evangelické 

Výše dotace: 15.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet 191060136/0300 dne 8.6.2017, doklad č. V200215. 

Veřejnosprávní kontrola: pří vyúčtování byly předloženy tyto doklady: V č.84, 85, 86,87, 88, 

90, 91, 93, 94, 96 – workshop v částce 7.164,- Kč, V č. 105, fa 1711023 – propagace v částce 

491,- Kč, doklady V 89, 95, 97 – odměny pro děti ve výši 6.487,- Kč, doklady V 92, 100, 

101, 102, 103, 104 a fa 1711045 – potraviny v částce 19.267,- Kč. Z dotace obce hrazeno 

v částce 15.000,- Kč. Tyto výdaje jsou poskytnuty na realizaci tábora pro děti. Kopie dokladů 

založena v příloze. 

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 

 

11. Základní organizace českého zahrádkářského svazu ve Stříteži. 

Výše dotace: 7.000,- Kč. 

Čerpání: vydáno z pokladny dne 22.6.2017, č. výdajového pokl. dokladu 500442. 

Veřejnosprávní kontrola: předložené doklady – pokladní doklad č. 17P3P00200000046 ze dne 

30.6.2017 ve výši 6.965,- Kč použito na autobusovou dopravu a doklad ze dne 28.10.2017 

v částce 1.120,- Kč – bowling. Z dotace hrazena částka 7.000,- Kč. Kopie dokladů založeny 

v příloze. 

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 

 

12. HC Technici Stříteži z.s. 

Výše dotace: 14.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet 262056282/0300 dne 27.7.2017, doklad č. V200297. 

Veřejnosprávní kontrola: při vyúčtování byly předloženy doklady v celkové částce 14.350,- 

Kč. Z dotace hrazeno 14.000,- Kč - za pronájem ledové plochy. Kopie dokladů založeny 

v příloze. 

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 

 

13. Místní skupina polského kulturně-osvětového svazu ve Stříteži, z.s. 

Výše dotace: 10.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet 194751565/0300 dne 8.6.2017, doklad č. V200218. 

Veřejnosprávní kontrola: při vyúčtování předloženy dokl.č. 20171073 ze dne 8.10.2017 za 

autobusovou dopravu v částce 3.324,- Kč, dokl.č. 25/2017 ze dne 14.10.2017 za pohoštění pro 

účinkující 2.850,- Kč, dokl.č. 10444 ze dne 14.10.2017 za květiny v hodnotě 1.074,- Kč, 

dokl.č. 22 ze dne 14.10.2017 za vystoupení souboru Lira v částce 1.500,- Kč, dokl.č. P17 

z 18.10.2017 za energii v KD v hodnotě 875,- Kč a dokl.č. 2017043 ze dne 16.10.2017 za 

ozvučení koncertu ve výši 3.000,- Kč, tzn. vše v celkové výši 12.623,- Kč. Z dotace využito 

10.000,- Kč. Kopie dokladů založeny v příloze. 

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 

 

14. Charita Třinec 

Výše dotace: 5.000,- Kč. 

Čerpání: zasláno na účet 1735887399/0800 dne 15.11.2017, doklad č. V200416. 

Veřejnosprávní kontrola: při vyúčtování předloženy dokl. ze dne 6.11.2017 v částce 1.403,- 

Kč – pohonné hmoty, ze dne 8.6.2017 v částce 636,- Kč za nákup korkové nástěnky, ze dne 

18.7.2017 v částce 599,- Kč za kancelářské pomůcky a doklad ze dne 17.8.2017 v částce 

2.620,- Kč za nákup hygienických rukavic, celkem částka 5.250,- Kč. Z dotace využito 

5.000,- Kč. Kopie dokladů založeny v příloze. 

Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 
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Zpracovala: Renata Blahutová 

Ve Stříteži dne 30.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miroslav Jaworek 

                starosta obce 
 


