OBEC VEŘOVICE
se sídlem 742 73 Veřovice 70

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2015
ZVEŘEJNĚNÁ DLE § 26 ZÁKONA 255/2012 Sb., O KONTROLE

KONTROLY V OBLASTI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

1. Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací
V roce 2016 byla u příspěvkových organizací zřízených obcí provedena následná veřejnosprávní
kontrola hospodaření za rok 2015. Byly kontrolovány závěrečné výkazy – rozvaha, výkaz zisku a
ztrát a příloha za rok 2015. Předmětem kontroly bylo, zda rozvaha správně vyjadřuje majetek
organizace a zda výnosové a nákladové účty správně vyjadřují výsledek hospodaření za účetní
období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Dále proběhly u obou organizací průběžné veřejnosprávní kontroly hospodaření v roce 2016.
Cílem kontrol bylo zjistit, zda hospodaření příspěvkových organizací probíhalo hospodárně, zda
byly přezkoumávané operace v souladu s právními předpisy, atp., zda byla zajištěna ochrana
prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny
porušením právních předpisů, nehospodárným nebo neúčelným a neefektivním nakládáním s
veřejnými prostředky. Úkolem bylo vyjádřit se na základě provedených kontrol k hospodaření a k
účetnictví příspěvkových organizací.
U žádné z příspěvkových organizací nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č.
250/2000 Sb., ani jiné závažné nedostatky.
2. Veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací
V roce 2016 bylo provedeno 13 následných veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací
poskytnutých z rozpočtu obce Veřovice za rok 2015 a 2 kontroly čerpání dotací poskytnutých na
rok 2016. Veřejnosprávní kontroly u dalších příjemců dotace za rok 2016 proběhnou v roce 2017,
jelikož datum pro vyúčtování byl stanoven na 31.1.2017.
Cílem kontroly bylo zjistit, zda použití dotace je v souladu s podmínkami danými smlouvou o
poskytnutí dotace a zda ujednání uvedená ve smlouvě byla dodržena. Úkolem kontroly bylo
prověřit, zda při použití dotace poskytnuté z rozpočtu obce Veřovice nedošlo k porušení rozpočtové
kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
Porušení rozpočtové kázně u kontrolovaných příjemců dotace nebylo zjištěno.
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