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Rada městského obvodu  
Plzeň 2 - Slovany 

Tajemník  
ÚMO Plzeň 2 – Slovany 

TAJ/2  

INFORM ATIVNÍ   ZPRÁVA 

Č.:  10  /2019 ze dne:16.1.2019    
 
Ve věci:   Zveřejnění informací o provedených kontrolách za rok 2018 dle §26 zák. 

č.255/2012 Sb., o kontrole 
 
 

   Úřad městského obvodu Plzeň 2–Slovany na základě pravomocí svěřených mu 
vyhláškou statutárního města Plzně č.8/2001 – Statutem města, v platném znění, 
provedl v roce 2018 níže uvedené kontroly: 

 
1) Odbor životního prostředí provedl kontrolu dodržování ustanovení zákona o 

odpadech u pěti právnických osob. Z provedených kontrol nevyplynula žádná 
nutnost zahajovat správní resp. přestupkové řízení vůči kontrolovaným 
subjektům. 

2) Odbor ekonomický a poplatkový ve spolupráci s odd. kontroly provedl tři 
kontroly hospodaření příspěvkových organizací , ke kterým vykonávají orgány 
MO úkoly zřizovatele – mateřských škol. U jednoho  případu bylo zjištěno 
pochybení, které bylo v průběhu kontroly odstraněno. Kontrolovaným 
subjektům nebyly uloženy pokuty za maření veřejnosprávní kontroly 
vykonávané na místě či pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření 
k nápravě nedostatků dle zákona o finanční kontrole. 

3) Odbor ekonomický a poplatkový provedl ve spolupráci s odborem školství 
MMP tři veřejnosprávní kontroly činnosti příspěvkových organizací, ke kterým 
vykonávají orgány MO úkoly zřizovatele – mateřských škol. Nebylo zjištěno 
žádné pochybení. 

4) Odbor ekonomický a poplatkový ve spolupráci s odd. kontroly provedl dvě 
veřejnosprávní  kontroly vůči příjemcům veřejné finanční podpory z rozpočtu 
MO P2-Slovany, kde nedošlo k porušení smluvních podmínek vyplývajících 
z uzavřených smluv a poskytnutí dotací a tím porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu §22 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Kontrolovaným subjektům nebyly uloženy pokuty za maření 
veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě či pokuty za nepřijetí nebo 
neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků dle zákona o finanční kontrole. 

 
      Plán kontrol na rok 2019 u příspěvkových organizací, ke kterým vykonávají 
orgány MO úkoly zřizovatele – mateřských škol, bude schválen Radou městského 
obvodu Plzeň 2-Slovany, v souladu se zák. č.255/2012 Sb., o kontrole. 
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Zprávu předkládá: Ing. Helena 
Müllerová 

tajemnice ÚMO Plzeň 2 – Slovany 

Zprávu zpracoval dne: 7.1. 2019 Jana Burianová 
 

Schůze RMO se zúčastní: Ing. Helena 
Müllerová 

tajemnice ÚMO Plzeň 2 – Slovany 

Obsah zprávy projednán: Ing. Helenou 
Müllerovou 

tajemnicí ÚMO Plzeň 2 – Slovany 

 


