
     Informace o kontrolách 
Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019 

 

V souladu s ustanovením §26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) zveřejňujeme 

obecné informace o výsledcích kontrol, provedených v roce 2019 Městem Židlochovice. 

Veřejnoprávní kontroly, prováděné úřadem, se procesně řídily zákonem č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád). 

 

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů byly provedeny v roce 2019 kontroly dvou příspěvkových organizací : 

- Mateřská škola Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

- Základní škola Židlochovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Z výsledku kontrol byly zpracovány protokoly. 

Na provedených kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.  

 

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů bylo též provedeno v roce 2019 celkem 26 kontrol u spolků a ostatních subjektů,  

kterým  byla poskytnuta dotace: 

- FC Židlochovice 

- Junák, z.s. 

- Kynologický klub 

- MC Robátko, z.s. 

- Myslivecký spolek 

- Orel Židlochovice 

- Sbor dobrovolných hasičů 

- Sdružení Židlochovice, z.s. 

- Dětský sbor Židlochovice 

- ŠAK Židlochovice 

- TJ Sokol 

- ČZS Židlochovice 

- Římsk. kat. farnost Židlochovice 

- Art ZUŠ, z.s. 



- Táborová skupiny Rendy 

- Vlastivědný spolek, z.s. 

- FUN Race z.s. 

- Výhonek z.s. 

- Český svaz bojovníků za svobodu Židlochovice 

- Židlochovický Otakárek 

- Škola tradiční lukostřelby            

- Spolek zdravotně postižených 

- Pretorian, sportovní klub  

- Základní umělecká škola 

- SVJ  Masarykova č.p. 717  

- Sázíme stromy, z.ú.   

 

- a 5 kontrol podpory registrovaných sociálních služeb ORP Židlochovice 

 - Společnost pro ranou péči Brno 

 - Diecézní charita Brno  

 - Diakonie ČCE Brno 

 - Domov matky Rosy Rajhrad 

 - Betanie – křesťanská pomoc 

 

Předmětem veřejnosprávní kontroly je dodržování podmínek poskytnutí dotace dle smlouvy 

o poskytnutí dotace. 

 Na provedených kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.  

 

 

20.2.2020 Kafková 


