
 

 

 

č.j.:  57/OVAK/19 

   

PLÁN   NÁSLEDNÝCH   VEŘEJNOSPRÁVNÍCH   KONTROL  NA  

MÍSTĚ  NA  ROK  2020 

                                           

 

Plán následných veřejnosprávních kontrol na místě je stanoven ve smyslu zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Kontrolním řádem Magistrátu města Karlovy Vary 

schváleným Radou města Karlovy Vary dne 12.12.2017. 

 

č. Kontrolovaná osoba Zaměření kontroly 

Předpokládaný 

termín 

provedení 

Ukončení 

kontroly 

1 

Správa přírodních 

léčivých zdrojů a kolonád, 

příspěvková organizace,  

Lázeňská 18/2, 

Karlovy Vary 

IČ 00872113 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

I. čtvrtletí 

2020 
 

2 

Městské zařízení 

sociálních služeb, 

příspěvková organizace, 

Východní 621/16, 

Karlovy Vary 

IČ 47701277 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

I. čtvrtletí 

2020 
 

3 

Karlovarský symfonický 

orchestr,  

příspěvková organizace, 

Husovo nám. 2, 

Karlovy Vary 

IČ 63554585 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

I. čtvrtletí 

2020 
 

4 

Základní škola jazyků 

Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, 

Libušina 1032/31, 

Karlovy Vary 

IČ 00872296 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

I. čtvrtletí 

2020 
 

 

 

 

 



stránka 2 z 4 
 

5 

Základní škola Jana 

Amose Komenského, 

Karlovy Vary,  

Kollárova 19, 

příspěvková organizace 

IČ 70933782 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

II. čtvrtletí 

2020 
 

6 

Správa lázeňských parků, 

příspěvková organizace,  

U Solivárny 2004/2, 

Karlovy Vary 

IČ 00871982 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

II. čtvrtletí 

2020 
 

7 

Lázeňské lesy Karlovy 

Vary, 

příspěvková organizace, 

Na Vyhlídce 804/35, 

Karlovy Vary 

IČ 00074811 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

II. čtvrtletí 

2020 
 

8 

Kancelář architektury 

města Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, 

Moskevská 2035/21, 

Karlovy Vary 

IČ 06968155 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

II. čtvrtletí 

2020 
 

9 

SOS dětské vesničky, z.s., 

Strakonická 98, 

Praha 5 - Lahovice 

IČ 00407933 

Dotace poskytnuté 

Statutárním městem Karlovy 

Vary kontrolované osobě 

v roce 2019 

III. čtvrtletí 

2020 
 

10 

Vladimír Suchan, 

Petřín 1113/10, 

Karlovy Vary 

IČ 15717186 

Dotace poskytnuté 

Statutárním městem Karlovy 

Vary kontrolované osobě 

v roce 2019 

III. čtvrtletí 

2020 
 

11 

Obecně prospěšná 

společnost Forte, 

Šmeralova 336/15, 

Karlovy Vary - Rybáře 

IČ 25222279 

Dotace poskytnuté 

Statutárním městem Karlovy 

Vary kontrolované osobě 

v roce 2019 

III. čtvrtletí 

2020 
 

12 

Tělovýchovná jednota 

Domu dětí a mládeže 

Karlovy Vary - Stará 

Role, z.s., 

U Hřiště 1037/16a, 

Karlovy Vary - Stará Role 

IČ 47696044 

Dotace poskytnuté 

Statutárním městem Karlovy 

Vary kontrolované osobě 

v roce 2019 

III. čtvrtletí 

2020 
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13 

Okresní rada Asociace 

školních sportovních 

klubů České republiky 

Karlovy Vary, 

pobočný spolek, 

Kollárova 551/17, 

Karlovy Vary - Drahovice 

IČ 69981035 

Dotace poskytnuté 

Statutárním městem Karlovy 

Vary kontrolované osobě 

v roce 2019 

IV. čtvrtletí 

2020 
 

14 

1. Mateřská škola Karlovy 

Vary, Komenského 7, 

příspěvková organizace 

IČ 71237003 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

IV. čtvrtletí 

2020 
 

15 

2. Mateřská škola Karlovy 

Vary, Krušnohorská 16, 

příspěvková organizace 

IČ 71237011 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

IV. čtvrtletí 

2020 
 

16 

Základní škola 

Dukelských hrdinů 

Karlovy Vary,  

Moskevská 25, 

příspěvková organizace 

IČ 70933766 

Kontrola hospodaření za rok 

2019 – vnitřní kontrolní 

systém, hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

správnost, úplnost, 

průkaznost a srozumitelnost 

účetnictví 

IV. čtvrtletí 

2020 
 

 

                      

Plán následných veřejnosprávních kontrol na místě byl sestaven v rozsahu působnosti 

vymezené § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně  

některých  zákonů  (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Plán je možno 

upravit jak z hlediska časového, tak i obsahového. Na základě nových skutečností je možno 

plán aktuálně rozšířit či zúžit. 

 

Plán  následných  veřejnosprávních  kontrol  na  místě  byl  dne 27.11.2019 projednán  

s vedoucím úřadu (§ 2  odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
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Plán veřejnosprávních kontrol bude po schválení vedoucím orgánu veřejné správy (vedoucím 

kontrolního orgánu) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary, dne 20.11.2019 Navrhuje:  ………………………………………… 

                                                                                             JUDr. Ing. Josef Bečvář, v.r. 

                                                                                                   vedoucí odboru  

           

     

 

 

 

 

Karlovy Vary, dne 02.12.2019 Schvaluje:  ………………………..………………… 

            Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, v.r.    

                                                                                       primátorka města Karlovy Vary 

 

 


