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Žádost o poskytnutí informací týkající se činnosti organizace Ostrovský Macík, z.s. 

 

Dne 22.08.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadovala  

o poskytnutí následujících informací: 

,,1) Jaké finanční příspěvky, na základě jakých smluv/rozhodnutí, a konkrétně pro jaké účely čerpala 

z rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje tato zařízení a fyzické osoby za rok 2016 a 2017: 

- Ostrovský Macík z.s., IČO: 27006956, Horní žďár 50, 363 01  Ostrov, 

- Záchranná stanice volně žijících živočichů, Adresa: Horní Žďár 50, 363 01  Ostrov, 

- Domov pro stará, nemocná a hendikepovaná zvířata v Horním Žďáru, Adresa: Horní Žďár 50, 363 

01  Ostrov, 

- Macíkův obchod a kancelář, Veřejná služba – konzultace pro zájemce, Adresa: Družební 995, 363 01  

Ostrov, 

- Psí útulek Bety, Adresa: Moříčovská 1371, 363 01  Ostrov, 

2) Zároveň žádám o zaslání kopií účetních dokladů, kterými příjemce daru (finančního příspěvku) 

prokázal za rok 2016 a 2017 účelnost využití příspěvku. 

3) Dále žádám o informace, jakým způsobem konkrétně krajský úřad Karlovarského kraje ověřil 

relevanci a účelnost použití této částky (např. audit, kontrola, analýza apod.)“. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, následující: 

 

Ad 1)  

Ostrovský Macík z.s., IČO: 27006956, Horní žďár 50, 363 01  Ostrov 

Informace ve věci poskytnutých příspěvků za rok 2016 

Žadatel podal neinvestiční žádost na kontrolu a opravy vozidel odchytové služby, krmivo, stelivo  

a vitamínové doplňky pro odchycená zvířata, dezinfekce, nářadí a ochranné pomůcky odchytové 

služby pro záchrannou stanici volně žijících živočichů ve výši 100.000,-- Kč. Rozhodnutím Rady 

Karlovarského kraje byla usnesením č. RK 301/03/16 ze dne 14.03.2016 byla schválena částka ve výši 

50.000,-- Kč a následně uzavřena veřejnoprávní smlouva č. KK 00654/2016-00. Závěrečné finanční 

vypořádání dotace bylo žadatelem předloženo dne 01.11.2016. Vyhodnocením předložených 

dokumentů nebylo přistoupeno k zahájení veřejnosprávní kontroly na místě u příjemce.  

 

Informace ve věci poskytnutých příspěvků za rok 2017 

Žadatel podal neinvestiční žádost na generální kontrolu vozidel odchytové služby a odstranění závad  

a nákup drobných doplňků a dále krmivo, stelivo a vitamínové doplňky pro odchycená zvířata, 

dezinfekce, nářadí a ochranné pomůcky odchytové služby pro záchrannou stanici volně žijících 

živočichů ve výši 100.000,-- Kč. Rozhodnutím Rady Karlovarského kraje byla usnesením č. RK 

492/04/17 ze dne 24.04.2017 schválena částka ve výši 90.000,-- Kč a následně uzavřena veřejnoprávní 

smlouva č. KK 01337/2017. Závěrečné finanční vypořádání dotace bylo žadatelem předloženo  
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dne 31.08.2017. Vyhodnocením předložených dokumentů nebylo přistoupeno k zahájení 

veřejnosprávní kontroly na místě u příjemce. 

 

Záchranná stanice volně žijících živočichů, Adresa: Horní Žďár 50, 363 01  Ostrov 

Za rok 2016 a 2017 tomuto subjektu nebyl z rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje poskytnut 

žádný finanční příspěvek. 

 

Domov pro stará, nemocná a hendikepovaná zvířata v Horním Žďáru, Adresa: Horní Žďár 50, 

363 01  Ostrov 

Za rok 2016 a 2017 tomuto subjektu nebyl z rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje poskytnut 

žádný finanční příspěvek. 

 

Macíkův obchod a kancelář, Veřejná služba – konzultace pro zájemce, Adresa: Družební 995, 

363 01  Ostrov 

Za rok 2016 a 2017 tomuto subjektu nebyl z rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje poskytnut 

žádný finanční příspěvek. 

 

Psí útulek Bety, Adresa: Moříčovská 1371, 363 01  Ostrov 

Za rok 2016 a 2017 tomuto subjektu nebyl z rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje poskytnut 

žádný finanční příspěvek. 

 

Za rok 2016 a 2017 tomuto subjektu nebyl z rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje poskytnut 

žádný finanční příspěvek. 

 

Za rok 2016 a 2017 tomuto subjektu nebyl z rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje poskytnut 

žádný finanční příspěvek. 

 

Ad 2)  

Požadované kopie dokladů jsou přílohou této odpovědi na Vaši žádost. 

 

Ad 3)  

Kontrolní činnost je prováděna administrativně po předložení Závěrečného vyúčtování  

a vyhodnocení realizace projektu. Dále je kontrola využití  poskytnutých finančních prostředků 

prováděna případně kontrolou příslušným odborem dle schváleného plánu kontrol dle zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a dle zákona  

č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

 

S pozdravem    

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

Příloha: Kopie účetních dokladů 


