
          

Zastupitelstvo města Mikulov 
 _______________________________________________________________________________________ 

 
 

Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného              
dne 26. 6. 2019 
 
 
Bod programu:  Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne  
   12. 6. 2019 
 
 
 
 
Přílohy:  - zápis  
  
 
Návrh usnesení: 
1) ZM schvaluje individuální dotaci spolku SPARTA BOXING CLUB Mikulov, z.s.  
 na Mezinárodní turnaj mládeže o Pohár města Mikulova ve výši 15.000,- Kč. 
   
2) ZM bere na vědomí doporučení KV vyhlásit veřejné výběrové řízení na provoz 
 penzionu.  
 
3) ZM pověřuje vedení města zpracovat podrobný harmonogram obsazení 
 areálu BORS. 
 
4) ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 12. 6. 2019. 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:       Odpovídá: Předkládá: 
Jméno, příjmení, funkce 
datum: 14. 6. 2019 
Bc. Alena Vargová, vedoucí 
odboru org. a vnitř. věcí 
 
 
 
 

Jméno, příjmení, funkce,  
datum:  14. 6. 2019 
Ing. Vlastimil Mihalík, předseda 
KV 
 

Jméno, příjmení, funkce 
datum: 14. 6. 2019 
Ing. Vlastimil Mihalík, předseda 
KV 
 
 
 

 



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Mikulov 
 

Zápis z jednání kontrolního výboru (KV) ze dne 12. 6. 2019 
 

Přítomni: Ing. Vlastimil Mihalík, Mgr. Vojtěch Jedlička, Silvie Pelant Janatová, Kateřina 
Šílová, MUDr. Milan Poláček, Mgr. Rostislav Souchop,  Bc. Alena Vargová 
(viz prezenční listina) 
omluven: Mgr. Zbyněk Tureček 
 
host: Richard Stacha, zastupitel 
 
 
PROGRAM: 
1.         Zahájení 
2. Provedení kontroly žádostí o dotace SPARTA BOXING CLUB Mikulov, z.s  –   
 usnesení ZM ze dne  22. 5. 2019  
3. Provoz městského penzionu – kontrola doplněných materiálů 
4. Projektová dokumentace na budování dopravní infrastruktury – kontrola 
 doplněných materiálů 
5. Harmonogram obsazení areálu BORS – kontrola doplněných materiálů 
7. Diskuse a závěr 
 
 
1.           Zahájení 
Předseda výboru konstatoval, že KV byl řádně svolán a je usnášeníschopný. Všichni členové 
výboru souhlasili s předloženým programem. 
 
2. Provedení kontroly žádostí o dotace Sparta boxing klub –   usnesení ZM ze dne 
 22. 5. 2019  
 
Poskytnuté materiály: usnesení ZM 22. 5. 2019, podmínky pro poskytování individuálních 
dotací z rozpočtu města pro rok 2019, podmínky pro poskytování dotací v oblasti sportu z 
rozpočtu města pro rok 2019, vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města, vzor 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, kopie žádosti o individuální dotaci  Sparta 
Boxing club Mikulov, kopie žádosti o dotaci v oblasti sportu Sparta Boxing club Mikulov, 
kopie nově podané žádosti o individuální dotaci Sparta Boxing club Mikulov, přehled žádostí 
o dotace z rozpočtu města Břeclav v roce 2019, kopie dokladů o zaplacení členských 
příspěvků 
 
Na jednání KV byli jako hosté pozváni Richard Stacha (zastupitel) a Peter Hlavenka, 
předseda spolku SPARTA BOXING CLUB Mikulov, z.s.. Peter Hlavenka se z jednání KV 
omluvil z důvodu účasti na sportovní soutěži mimo Mikulov. 
Richard Stacha informoval členy KV o jemu známých skutečnostech týkajících se fungování 
spolku. 
 
KV konstatuje: 
- spolek SPARTA BOXING CLUB Mikulov, z.s.,  má jediného člena 
- návrh rozpočtu, který je součástí žádostí je dle názoru členů KV silně nadsazený, 
 zmatečný a nedostatečně podrobný 
- v nové žádosti o dotaci byl upraven počet členů, ale výše rozpočtu se nezměnila 



-  doklady o zaplacení členských poplatků jsou neaktuální 
- KV má pochybnosti o pravdivosti údajů uvedených u členských příspěvků a seznamu 
 členů 
 
Podnět KV: 
KV doporučuje prověřit možnost zařazení do podmínek pro poskytování dotací povinnost, 
aby osoba jednající za žadatele (spolek) doložila bezúhonnost. 
 
Usnesení: 
1) KV doporučuje ZM schválit individuální dotaci na Mezinárodní turnaj mládeže o 
Pohár města Mikulova ve výši 15.000,- Kč. 
Na základě zjištěných skutečností KV nedoporučuje schválit individuální dotaci na činnost 
spolku SPARTA BOXING CLUB Mikulov, z.s. . 
Hlasování: 
Pro:  6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
  
2) KV konstatuje, že údaje uvedené v původních žádostech o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Mikulov byly nesprávné. 
Hlasování: 
Pro:  6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
 
3. Provoz městského penzionu – kontrola doplněných materiálů 
 

1)  KV opětovně žádá doplnit materiál o vysvětlení, zda nájemní smlouva neodporuje 
ustanovení §23 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů.  

2) KV doporučuje ZM s ohledem na to, že výše nájemného není již aktuální veřejné 
výběrové řízení na provoz penzionu.  

Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
4. Projektová dokumentace na budování dopravní infrastruktury – kontrola 
doplněných materiálů 
 
KV souhlasí s doplněním. 
 
5. Harmonogram obsazení areálu BORS  
 
KV doporučuje ZM, aby pověřilo vedení města zpracováním podrobného harmonogramu 
obsazení areálu BORS. 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0  Zdržel se:  0 
  
 
6. Diskuse a závěr 
Předseda KV informoval členy KV o programu příštího jednání a zařazení bodu „Pasportizace 
bytů“. 



 
KV žádá na příští jednání KV předložit veškerá usnesení RM a ZM ve věci architektonické 
soutěže na rekonstrukci budovy „Národního domu“. 
 
KV žádá na příští jednání KV předložit dokumentaci k akci cyklostezka směr stará celnice – 
Sedlec. 
 
 
 
Příloha:  

- prezenční listina 
Zapsala: Vargová A. 
 
Předseda KV:  Ing. Vlastimil Mihalík 
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