
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice
odbor sociální

zveřejněnĺ informacĺ o kontrolách dle $ 26 zákona č.255Da12 sb

V průběhu roku 2022, byla dle $ 30 zákona ě. 6512017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve zněnĺ pozdějšĺch předpĺsů, a za poutiti
zákona ě,.25512012 sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
provedena jedna kontrola.

Kontrolovaný subjekt:
Kavkaz rpstaurant s.r.o., Švermova 654/9, 625 oo, Bľno, lčo: osggsogz

Při výše uvedené kontrole nebyla v provozovně kontrolovaného subjektu zjištěna
Žádnä závada, zákon 6512017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyl porušen.
Protokol o výsledku kontroly je uloŽen na odboru sociálním ÚMČ grno-Bohunice'

V Brně 06.01 .2023

Mgr. Ing. Bc Brynza
vedoucí odboru sociálnĺho
ÚnĺČ grno-Bohunice
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Statutární město Brno, Městská část Bľno_Bohunice

odboľ majetkový a kontľoly

zveřejnění informací o kontrolách dle $ 26 zákona č,.25512012 sb.

Podle zákona ć,.32012001 sb., o finanční kontľole ve veřejné spľávě byla
provedena V roce 2022 kontrola u těchto organizaci:

Následná veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací

MŠ Brno, Amerlingova 4, p' o'

ľĺŠ ponaora Brno, Běloruská 4, p'o.

MŠ Brno, Uzbecká 30, p' o.

MŠ se speciální třĺdou pro děti s vadami řeči Brno, Švermova 11, p. o.

ZŠ Brno, Arménská 21, p. o.

ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, p. o.

předmětem kontroly bylo:

- ověřenĺ účetní závěrky za rok2021 se zaměřenĺm na hospodárné, efektivní a účelné
nakládání s prostředky poskytnutými z rozpočtu MČ Brno-Bohunice,

- prověřenĺ účinnosti a přiměřenostivnitřního kontrolního systému.

Závěr kontrol: byly shledány některé drobné nedostatky, které byly odstraněny na mĺstě.

ZávaŻné nedostatky, které by měly vliv na hospodařenĺ kontrolovaných organizacĺ nebyly
shledány vyjma Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, p.o., kde byl předán podmět na odbor
školství magistrátu města Brna ke kontrole čerpání dotace ,,Podpora předškolního a
základního vzdělávání ve městě Brně'

V Brně dne 19.01 .2023
lng. Jana Florianová

samostatný pracovnĺk kontroly Mo


