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Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2020 
 

 

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

zveřejňujeme o kontrolách, provedených odborem ekonomickým a poplatkovým ve 

spolupráci s oddělením kontroly Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2020, 

tyto informace: 

    

1) 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. 

2) Odbor ekonomický a poplatkový provedl ve spolupráci s OŠMT MMP tři 

veřejnosprávní kontroly činnosti příspěvkových organizací, ke kterým vykonávají 

orgány MO úkoly zřizovatele – mateřských škol. V jednom případu bylo zjištěno 

pochybení. Kontrolovaná organizace podala ke zjištěným závadám písemné a 

zdůvodněné námitky a přijala opatření k nápravě.  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 ve spolupráci s odd. kontroly provedl jednu 

veřejnosprávní  kontrolu 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. Kontrolovanému subjektu 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 2021 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. 

   
  Ing. Helena Müllerová 

tajemnice ÚMO Plzeň 2 – Slovany 

   

   

   

 


