Zneužíval starosta Rumburku
dotace? Hrozí mu dva roky vězení
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Rumburk – Někdejší funkcionář Fotbalového klubu Rumburk Jaroslav Trégr využil
zřejmě část dotací na fotbal jinak, než měl. Hrozí mu za to až dvouleté vězení.
Obvinění si již převzal.
Policie obvinila rumburského starostu Jaroslava Trégra ze zneužití dotací na mládežnický fotbal.
Obvinění nijak nesouvisí s jeho funkcí starosty města, ale s jeho prací pro Fotbalový klub
Rumburk. Škoda je zatím vyčíslena na čtyřicet tisíc korun. Trégrovi hrozí až dvouleté vězení, nebo
zákaz činnosti.
„Muž je obviněn z přečinu dotačního podvodu, kterého se zřejmě dopustil tím, že na podkladě
smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Rumburk měl čerpat v roce
2009 dotace za účelem zajištění činnosti a působnosti mládežnických celků," popisuje případ
děčínská policejní mluvčí Petra Trypesová.
Co se vlastně stalo? Když Jaroslav Trégr některé dotace vyúčtovával, měl podle policie předložit
i doklady, které s dotací nijak nesouvisely.
„Část těchto peněz použil v rozporu se Zásadami pro poskytování účelových dotací na jiný účel,
než účel uvedený

v předmětných smlouvách," dodala Trypesová.

Jaroslav Trégr se ale brání.
„Proti obvinění jsem podal stížnost. Zatím k tomu nemám více co říct," řekl Děčínskému deníku.

Údajné zneužívání dotací začala prošetřovat policie loni na podzim, kdy bylo na Trégra podáno
trestní oznámení. O případu jsme již tehdy psali. Trégr ale vinu odmítl.
„Celou tuto věc vnímám jako politickou kauzu a snahu kriminalizovat mě lidmi, kterým zjevně
nevyšly jejich dlouhodobé politické plány o směrování našeho města a o převzetí moci na
radnici," uvedl na podzim starosta pro Děčínský deník.
Trestní oznámení totiž podala rumburská opoziční zastupitelka Bronislava Nedvědová.
„V posledních letech jsem byla nejednou občany upozorněna, že kolem dotací, zejména dotací
poskytovaných sportovnímu odvětví – fotbalu, není mnohé v pořádku," vysvětlila Nedvědová.
Spolu s ní byl pod trestním oznámením podepsán také Josef Englic, dlouholetý funkcionář FK
Rumburk.
Trestní oznámení bylo podpořeno několika dokumenty, především cestovními doklady.
Tady je jeden konkrétní případ uvedený v trestním oznámení: V projektu pro rok 2010 s názvem
„Činnost mužstva starší přípravky B (8 až 10 let)" bylo Jaroslavem Trégrem při čerpání dotace
uvedeno, že celkové náklady na projekt představovaly částku 59 182 korun.
Z těchto nákladů cestovní výdaje činily 49 232 korun. Navíc si, jak bylo také uvedeno
v trestním oznámení, z těchto peněz Jaroslav Trégr sám sobě vyplatil částku 31 041 korun.
Ovšem ne za dopravu dětí autobusem na zápasy, turnaje či tréninky, ale v drtivé většině
na cesty osobním autem.
„Došlo tak k neodůvodněnému osobnímu obohacení na úkor prostředků určených mládeži," tvrdí
Nedvědová a dodává, že podivné je i datum vystavení dokladů: 28. 12. 2010. Nedvědová navíc
upozorňuje, že mládež v FK Rumburk, pro kterou byla dotace schválena, skončila s činností
v polovině roku 2010.
Po zveřejnění prvního článku v Děčínském deníku se ozvali lidé, kteří pro rumburský fotbal pracují
a kteří za Trégrem stojí.
„Vozili jsme děti na zápasy

a turnaje. V roce 2010 jsme je vozili i do Prahy, kde byla jediná

možnost přeregistrování," vysvětluje desítky cest osobními auty jeden ze členů výkonného výboru
FK Rumburk, který si ale nepřál zveřejnit své jméno. Podle něj není také nic divného na tom, že
byly „cesťáky" propláceny najednou až na konci roku – a ne průběžně, tedy každý měsíc.
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