Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Informace o výsledku kontrol provedených v roce 2019
podle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna (dále jen „OSRS“) provedl v období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 čtyři veřejnosprávní kontroly na místě, a to jednu u příspěvkové organizace
zřízené statutárním městem Brnem a tři u příjemců dotací.
Veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace
Plánovaná kontrola u příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v působnosti OSRS,
tj. Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), proběhla v měsíci únoru.
Předmětem kontroly byla hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných veřejných prostředků,
včetně prověření vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele v roce 2019.
Nebyly zjištěny žádná porušení právních předpisů. Dílčí doporučení se týkaly zdůvodňování pracovních
cest, vkládání dodatků smluv či objednávek do Registru smluv a dokládání objednávek vzniklých na
základě emailové komunikace.
Veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací
V daném období byly provedené dle ust. § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole veřejnosprávní
kontroly u následujících organizací:
• Regionální hospodářská komora [projekt Centrum mezinárodního obchodu (CMO)],
• Jihomoravský kraj (spolufinancování provozu VIDA! Science centra) a
• Vysoké učení technické v Brně (projekt BEST Brno – Board of European Student of
Technology).
Předmětem kontrol byla hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných veřejných prostředků
a dodržení smluvních podmínek v případě realizace projektů dle předmětných smluv o poskytnutí
individuálních dotací.
Během veřejnosprávních kontrol nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky. Dílčí doporučení se v případě
Jihomoravského kraje týkaly zahraničních cestovních příkazů, v případě Regionální hospodářské
komory pak souladu předmětu objednávky a textu fakturovaného plnění a posledního závazného
ukazatele dle smlouvy o poskytnutí individuální dotace, u Vysokého učení technického v Brně rovněž
tak specifikace předmětu objednávky.
V Brně dne 11. února 2020
Za správnost: Mgr. Radim Jirků, právník OSRS
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