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Informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2020 
 
Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020 stanovil oddělení rozpočtu a kontroly finančního 
odboru vykonání 29 kontrol příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Frýdek-Místek a 6 kontrol příjemců neinvestičních dotací. 
 
V důsledku omezení zavedených z důvodu šíření nákazy koronaviru nebyla v průběhu roku 2020 
vykonána kontrola u 4 příspěvkových organizací a 3 příjemců dotací. 
Za rok 2020 proběhly celkové kontroly hospodaření a prověření účinnosti vnitřního kontrolního 
systému za dvouleté období roku 2018 – 2019 u 2 základních škol, 2 mateřských škol, 
1 sociálního zařízení a městské knihovny. Kontrola hospodaření za rok 2019 byla vykonána 
u 8 základních škol, 4 mateřských škol a 4 sociálních zařízení. Dále byla provedena veřejnosprávní 
kontrola ve středisku volného času mládeže, příspěvkové organizaci provozující kulturní zařízení 
a v organizaci zabezpečující činnost v oblasti cestovního ruchu. 
Nad rámec schváleného plánu kontrol byla na přelomu měsíce listopadu a prosince provedena 
mimořádná kontrola u jednoho příjemce dotace. Výkonem veřejnosprávní kontroly u 4 příjemců 
neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu města za rok 2019 v celkové výši 2.264.400 Kč 
bylo ověřeno jejich použití v souladu s účelem a ostatními podmínkami smlouvy.  
 
Kontrolou hospodaření příspěvkových organizací byly zjištěny nedostatky týkající se převážně 
vnitřního kontrolního systému, odepisování majetku, nedůslednosti při provádění inventarizace, 
nepřesnosti při výpočtu cestovních náhrad apd.  
U jedné příspěvkové organizace bylo v rámci protokolu z provedené veřejnosprávní kontroly 
zkonstatováno porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a uložen odvod 
neoprávněně použitých prostředků do rozpočtu zřizovatele. V případě další příspěvkové 
organizace bylo kontrolou zkonstatováno porušení právních předpisů při čerpání dotace 
ze státního rozpočtu a přidělované krajem. O případném uložení odvodu za porušení rozpočtové 
kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. bude, v souladu s tímto ustanovením, 
rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě vlastní kontroly.    
 
Příspěvkové organizace ve stanoveném termínu písemně informovaly vedoucí kontrolních skupin 
o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou. U dvou 
příspěvkových organizací nebyly při celkové kontrole hospodaření zjištěny nedostatky.  
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