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V Praze dne 3. 10. 2018 

 

Oznámení o zahájení kontroly 
 
V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve  veřejné správě 
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), v platném znění, a ustanovením  
§ 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen „zákon o kontrole“), 
provede odbor kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10 ve Vaší organizaci veřejnosprávní finanční 
kontrolu.  
 
Předmět kontroly:  
Čerpání veřejné finanční podpory v souladu se smlouvou č.  OKP/2/024/2017, OKP/2/025/2017, 

OKP/2/026/2017 
 

Kontrola bude zahájena dne:  
22. 10. 2018 v 16 hod. na adrese ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, budova C, 5. patro, kancelář 503 
 

Výkonem kontroly byli pověřeni:   Ing. Věra Valová, vedoucí kontrolní skupiny, 
Bc. Ivana Paterová, člen kontrolní skupiny. 
 

Žádáme o zajištění Vaší přítomnosti, popřípadě písemné pověření oprávněného zástupce Vaší 
organizace, k poskytnutí potřebné součinnosti kontrolní skupině v průběhu kontroly. 
 

S odkazem na § 8 písm. c) kontrolního řádu budou pro účely provedení kontroly požado vány tyto 
dokumenty:  Originály dokladů týkající se vyúčtování grantu, faktury, paragony, bankovní výpisy, 
výdajové a příjmové pokladní doklady, případně další písemnosti prokazující oprávněnost čerpání 
veřejné finanční podpory. 
 

Kontrolovaná osoba je dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o kontrole oprávněna mj. požadovat  
po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná  
o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, a namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby.  
 
 
Bc. Ivana Paterová  
vedoucí oddělení kontrolních činností        
„podepsáno elektronicky“        „otisk razítka“               
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