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__________________________________________________________________________________

Informace o kontrolách za rok 2018.
Povinnost zveřejňovat obecné informace o kontrolách stanoví § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád).
V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 bylo vykonáno celkem 184 veřejnosprávních kontrol, z toho:
- 16 kontrol u příspěvkových organizací zřízených městem Příbor, včetně prověření opatření
přijatých k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách,
- 168 kontrol u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora.
Kontroly u příspěvkových organizací v působnosti města Příbora a u žadatelů nebo příjemců veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Příbora, byly prováděny v návaznosti na plán kontrol a v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí,
v souladu se příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a ostatními právními předpisy vztahujících se k výkonu kontroly.
Nastavené kontrolní mechanismy vytvářely systém pro monitorování a vyhodnocování provozních,
finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním úkolů městského úřadu
i příspěvkových organizací v působnosti města.
Cílem kontrol byla zejména ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným
nedostatkům. Kontroly byly zaměřeny na hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky s důrazem
na jejich účelné, efektivní a hospodárné využití.
Kontroly byly zajištovány zaměstnancem městského úřadu pověřeným starostou města k provádění
kontrolní činnosti ve smyslu zákona o finanční kontrole. Veškeré veřejnosprávní kontroly byly
prováděny výhradně na základě písemného pověření starosty města.
Při žádné z kontrol nebyla identifikována závažná zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil
státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin
nebo zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků
v hodnotě přesahující 300 000 Kč.
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