
Město Adamov 

Městský úřad, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 

679 04 Adamov 

 

Povinně zveřejňované informace o kontrolách podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,                

o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád) 

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2017 

Kontrolní orgán: kontrolor – odbor ekonomický, MěÚ Adamov 

Předmět kontroly:  

Veřejnosprávní kontroly zaměřené na:  

a) kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených 

Městem Adamov provedené dle § 15 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 9 odst. 1 a 3 zákona              

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon     

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů s cílem prověřit dodržování právních 

předpisů a opatření přijatá příslušnými orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při 

hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány. 

b) kontrolu u příjemců dotací (veřejných finančních podpor), poskytnutých z rozpočtu Města 

Adamova, provedených v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Druh kontroly:  

Veřejnosprávní kontroly na místě s vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb.,      

o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád).  

Kontrolované osoby: 

a) Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace, Komenského 4/324,                       

679 04 Adamov za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 

b) Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22, 679 04 Adamov za období od 1. 1. 

2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 

     

 

 

 



Zjištěné nedostatky: 

při veřejnosprávních kontrolách nebyla zjištěna neúplnost či neprůkaznost vedení účetnictví, 

nehospodárné, neúčelné či neefektivní hospodaření s finančními prostředky.  

c) vybraní příjemci dotací (veřejných finančních podpor), poskytnutých z rozpočtu Města 

Adamova – právnické osoby (spolky) v počtu 4 – za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

Zjištěné nedostatky: 

při veřejnosprávní kontrole u žadatelů a příjemců dotací nebylo zjištěno nehospodárné, 

neúčelné i neefektivní využití účelově poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Města 

Adamova.       

 

Zpracovala: Neumanová Marie, kontrolor odbor ekonomický 

V Adamově dne 23. 1. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 


