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Protokol o kontrole č. j. RRSV 9584/2015 

- fyzická kontrola  EX-POST 

Protokol o kontrole provedené na základě § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a v souladu s § 12 zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 

Číslo kontroly: 

 

LB/0101/EP/F/01 

Erg. Číslo projektu: 

 

CZ.1.13/2.2.00/02.00101 

Kontrolní orgán: 

Regionální rada regionu 
soudržnosti Severovýchod 

Územní odbor realizace 
programu Liberec: 

Masarykova 542/18, 460 01 
Liberec  

Označení výtisku 

(dle rozdělovníku): 
Tento dokument je 
vyhotoven ve dvou 

stejnopisech 

 

Kontrolovaná osoba (příjemce): 

 

Název: Město Chrastava 

nám:   1. Máje č.1 

Město: Chrastava 

PSČ:   463 31 

IĆ: 00262871 

 

Místo konání kontroly:  

Ulice:   Masarykova 542/18 

Město: Liberec 

PSČ:   460 01 

 

Místo realizace projektu, pokud je v průběhu 
kontroly navštíveno: 

místo: Chrastava č.p. 407 

 

1. Název projektu: Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na Centrum 
volnočasových aktivit 

2. Kontrolující: 

Vedoucí kontrolní skupiny: Jaroslava Masopustová 

Člen kontrolní skupiny: Bc. Petr Pech 

3. Přizvaná osoba a důvody jejího přizvání: NR 

4. Kontrolovanou osobu zastupoval: Ing. Miroslav Chvála, tajemník, na základě plné moci 
vydané dne 10. 6. 2015 starostou města Ing. Michalem Canovem, pan Mgr. Jakub Dvořák, 
vedoucí odboru rozvoje a majetku města, na základě plné moci vydané dne 10. 6. 2015 starostou 
města Ing. Michalem Canovem, pan Pavel Urban, vedoucí organizační složky „Společenský 
klub“, na základě plné moci vydané dne 10. 6. 2015 starostou města Ing. Michalem Canovem, 
pan Martin Sluka, vedoucí HFO, na základě plné moci vydané dne 10. 6. 2015 starostou města 
Ing. Michalem Canovem a paní Ing. Lenka Čermáková, referentka odboru rozvoje a majetku 
města, na základě plné moci vydané dne 10. 6. 2015 starostou města Ing. Michalem Canovem.   

5. Předmět kontroly:  

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 2 až 4 zákona o finanční 
kontrole v souvislosti s ověřením plnění a dodržování podmínek vyplývajících ze Smlouvy o 
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poskytnutí dotace č. LB/00101/S uzavřené dne 12. 11 2008. Udržitelnost projektu dle čl. V. 
Smlouvy o poskytnutí dotace již skončila. V rámci kontroly byla v souladu se Smlouvou o 
poskytnutí dotace č. LB/00101/S čl. XI. Dokumentace k projektu provedena fyzická kontrola 
na místě zaměřená na uchování (archivaci) veškerých dokumentů souvisejících s realizací 
projektu, která je stanovena po dobu 3 tet od ukončení ROP NUTS II SV. 

6. Zahájení kontroly: 

Kontrola byla zahájena z moci úřední doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. RRSV 
7013/2015 ze dne 19. 5. 2015 a pověřením ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, jež 
je přítomna na místě kontroly (ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu). 

V úvodu kontroly byla prověřena totožnost kontrolované osoby resp. plná moc osoby zastupující 
kontrolovanou osobu a její totožnost (pro oba případy je dále užíváno označení kontrolovaná 
osoba). Kontrolovaná osoba byla poučena o svých právech a povinnostech (ve smyslu § 10 
kontrolního řádu). Vedoucí kontrolní skupiny představil kontrolované osobě členy kontrolní 
skupiny a seznámil ji s navrhovaným průběhem kontroly. 

7. Datum zahájení kontroly: 19. 5. 2015 

8.Průběh kontroly – popis:  

Dne 22. 6. 2015 byla provedena veřejnosprávní kontrola v době udržitelnosti projektu na místě. 
Kontroly se za příjemce účastnili na základě plné moci Ing. Miroslav Chvála, tajemník, pan Mgr. 
Jakub Dvořák, vedoucí odboru rozvoje a majetku města, pan Pavel Urban, vedoucí organizační 
složky „Společenský klub“, pan Martin Sluka, vedoucí HFO a paní Ing. Lenka Čermáková, 
referentka odboru rozvoje a majetku města.  Prezenční listina z fyzické kontroly je přílohou tohoto 
Protokolu o kontrole.  

V rámci této kontroly byl prověřován stav po finančním ukončení projektu, tzn. v době 
udržitelnosti projektu. V rámci kontroly byla v souladu s čl. XI. Dokumentace k projektu provedena 
fyzická kontrola na místě zaměřená na uchování (archivaci) veškerých dokumentů souvisejících 
s realizací projektu, která je stanovena po dobu 3 tet od ukončení ROP NUTS II SV. 

Vzhledem k tomu, že příjemce umožnil návštěvu všech zrekonstruovaných prostor objektu č.p. 
407, bylo provedeno posouzení  skutečného stavu projektu v návaznosti na informace popsané 
v Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti č. 11 (poř. č. MZoU 5) předložené dne 14. 5. 2015.  

Fyzický stav projektu odpovídá projektové žádosti. Cílem projektu bylo využití stávajícího 
památkově chráněného objektu na víceúčelové zařízení pro volnočasové aktivity poskytující 
služby široké veřejnosti. Vzniklo kulturní a společenské zařízení pro činnosti typu: kroužek 
mladých, výuka na hudební nástroje, výuka cizích jazyků, internetový klub. 

Provozovatelem a vlastníkem investice je město Chrastava. 

Součástí předložené MZoU byly doklady o zaúčtování majetku tj. oddělená účetní evidence a 
evidenční karta majetku, fotodokumentace fyzického stavu projektu, publicita projektu (umístění 
pamětní desky, která je v souladu s pravidly publicity ROP SV) a potřebné doklady o naplnění 
všech indikátorů . Součástí MZ byl i originál částečného výpisu LV č.1, vztahující se k projektu 
(parcely p.č. 446 a 330/1).  

Projekt nevykazuje žádné nedostatky, je plně funkční bez vad a poškození. 

 

Rovné příležitosti: V rámci projektu bylo instalováno zařízení (široká schodišťová plošina) pro 
umožnění přístupu a pohybu v objektu handicapovaných občanům. 

Environmentální kritéria: V rámci projektu došlo k rekonstrukci fasády, čímž se podstatně zlepšily 
tepelně-technické vlastnosti budovy, toto přispělo k úspoře nákladů na energii. Došlo 
k revitalizaci objekut kulturní nemovité památky. Dále v rámci projektu došlo k výsadbě nových 
keřů a k zatravnění přilehlé plochy, čímž došlo k zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech  a tím i 
k regeneraci území. 
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9. Vyžádané podklady: nerelevantní 

10. Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že všechny prověřované údaje uvedené v monitorovací 
zprávě o zajištění udržitelnosti (u kontrol ex-post) resp. z informačního systému, kde jsou údaje o 
projektu aktualizovány na základě předkládaných monitorovacích zpráv a oznamování změn 
v projektu (u kontrol obecně), souhlasí se skutečným stavem a zároveň jsou v souladu 
s podmínkami programu ROP SV. 

 

S ohledem na ustanovení čl. 5.1 a čl. 5.2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0101/S (dále jen 
„Smlouva“) u Vámi realizovaného projektu zaregistrovaného pod číslem CZ.1.13/2.2.00/02.00101 
konstatujeme, že uplynutím lhůty pěti let od finančního ukončení projektu, je možné nakládat 
s majetkem získaným byť i jen částečně z dotace ve smyslu čl. 13.1 a čl. 13.2 Smlouvy.  
 
V souvislosti s budoucím vývojem projektu upozorňujeme na čl. 11 Smlouvy, dle kterého 
je povinností příjemce uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 
stanovenou právními předpisy ČR, zároveň však po dobu 3 let od ukončení Regionálního 
operačního programu Severovýchod. 

11. Při kontrole byla identifikována tato kontrolní zjištění: 

nerelevantní 

12. Monitorovací indikátory 

Hlavní monitorovací Indikátor Hodnota plánovaná Hodnota zjištěná 

51.15.00 – Počet podpořených 
projektů zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a 
velkoměst – celkem 

1 projekt 

 

1 projekt 

 

52.02.13 – počet nově 
vytvořených pracovních míst 
v rámci projektů na udržitelný 
rozvoj měst 

1 PM 1 PM 

63.22.00 – Počet 
zrekonstruovaných památkových 
objektů 

1 objekt 1 objekt 

65.01.00 – Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem 

0,09 ha 0,09 ha 

65.11.01 - Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj vzdělávání 
(města) 

495,00 m2 495,00 m2 

65.11.20 – plocha nově založené 
nebo rekonstruované veřejné 
zeleně 

0,01 ha 0,01 ha 
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Zjištěné hlavní monitorovací indikátory jsou v souladu se Smlouvou a zároveň s harmonogramem 
realizace:          

                            ANO                                                                             

 

Hodnoty doplňkových monitorovacích indikátorů: 

nerelevantní 

13. Závěry kontroly: 

Kontrolní skupina konstatuje, že v rámci provedené fyzické kontroly bylo patrné, že výstupy se 
shodují s žádostí o dotaci. 

 

14. Datum provedení posledního kontrolního úkonu (včetně specifikace tohoto úkonu): 

22. 6. 2015 – fyzická kontrola 

 

15. Námitky: 

Kontrolovaná osoba má právo podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole 
písemné a odůvodněné námitky, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení protokolu o 
kontrole na adresu Územní odbor realizace programu Liberec, Masarykova 542/18, 460 01 
Liberec. 

V případě, že se kontrolovaná osoba písemně vzdá práva podat námitky, kontrola je tímto 
ukončena. 

 

Datum vyhotovení: 16. 7. 2015 

 

Kontrolující (jména a podpisy): 

 

1. Bc. Petr Pech 

 

2. Jaroslava Masopustová 

 

16. Termín pro odstranění nedostatků (specifikace nedostatku, stanovení termínu pro podání 
Informace žadatele/příjemce o provedení opatření k odstranění kontrolních zjištění/nedostatků): 

nerelevantní 

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech. 

 

Rozdělovník:  

- kontrolní orgán 

- kontrolovaná osoba 

 

Přílohy protokolu: 

1. Prezenční listina 
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