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Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád) za rok 2018
Město Hradec nad Moravicí má vnitřní kontrolní systém a jeho fungování je upraveno
vnitřním předpisem – Kontrolní řád, který stanoví systém finanční kontroly města Hradec nad
Moravicí. Veřejnosprávní kontrola je prováděna na základě pověření pracovníka odboru
financí u zřízených příspěvkových organizací a u příjemců individuálních dotací a grantů dle
vyhlášeného dotačního programu.
Vymezení druhu, předmětu či oblasti kontroly
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zák. č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), v platném znění.
Kontrolované osoby
Příspěvkové organizace města Hradec nad Moravicí a příjemci veřejné finanční podpory
poskytnuté z rozpočtu města Hradec nad Moravicí.
Výsledky kontrol
Předmětem kontrol byla zákonnost, efektivnost a účelnost hospodaření s veřejnými
finančními prostředky. Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací a u příjemců
veřejné finanční podpory byly uskutečněny v souladu se schváleným ročním plánem kontrol.
U zřízených příspěvkových organizací nebyly zjištěny nedostatky, které by měly za následek
odvod za porušení rozpočtové kázně. Kontrola poskytnuté veřejné finanční podpory je
prováděna odborem financí na základě podmínek uvedených ve vyhlášeném dotačním
programu na daný rok a v uzavřených veřejnoprávních smlouvách. U kontrolovaných
subjektů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, nebyly uloženy pokuty a nebyly uloženy
odvody do rozpočtu poskytovatele.
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