Příloha č. 4

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ PROVEDENÝCH ČŠI A
ÚDAJE O DALŠÍCH KONTROLÁCH
ČŠI
15. 9. 2010 proběhla inspekce ČŠI zaměřená na odstranění nedostatků zjištěných při
inspekční činnosti konané ve dnech 1. – 5. 12. 2008.
Celkové hodnocení školy: …Ředitel přijal účinná opatření na základě předchozích zjištění
ČŠI. Nedostatky popsané v inspekční zprávě čj. ČŠI-01293/08-06 z roku 2008 byly
odstraněny.
Interní audit města Litoměřice
14. a 17. 9. 2010 proběhla veřejnoprávní kontrola roku 2010 provedená Oddělením kontroly a
interního auditu Města Litoměřice zaměřená na účetnictví a finanční výkazy za období 1. 1.
2010 – 31. 8. 2010
Závěr – celkové shrnutí: …byly předloženy veškeré požadované materiály týkající se
kontrolovaného období. Kontrolní skupina konstatuje, že organizace v období 1. 1. – 31. 8.
2010 prováděla účetní záznamy včas a v návaznosti na čerpání rozpočtu. Finanční výkazy
mají vypovídající schopnost, jsou odevzdávány včas. Organizace má přehled o čerpání
jednotlivých transferů. Příspěvky na anglický program organizace již nebude účtovat, jelikož
celá tato agenda přechází na občanské sdružení.
Finanční úřad Litoměřice
16. 6. - 15. 7. 2011 byla provedena kontrola prováděná Finančním úřadem Litoměřice se
zaměřením na kontrolu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
za zdaňovací období 2010
Výsledek kontroly:... byly zjištěny rozdíly mezi skutečně sraženou daní ze závislé činnosti a
daní, která měla být sražena zaměstnancům se souběhem hlavního pracovního poměru a
dohody o provedení práce. Rozdíl vznikl chybným poskytováním měsíční slevy na poplatníka.
Rozdíl v dani organizace uhradí.
Státní zemědělský intervenční fond
6. 1. , 4. 3., 31. 3., 2. 4. a 9. 8. 2011 proběhly kontroly Státního zemědělského intervenčního
fondu na realizaci projektu Ovoce do škol.
Výsledky kontrol: kontroly neshledaly žádné závady.
Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice
17. 1. 2011 proběhla plánovaná kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském
pojištění a v důchodovém pojištění
Výsledky kontroly: kontroly shledaly veškeré kontrolované oblasti bez závad, dokumentace
je vedena podle předpisů a nebyl uložena žádná nápravná opatření
Úřad práce
22. 2. a 4. 3. 2011 proběhla kontrola dodržování pracovněprávních předpisů za celý rok 2010
Výsledky kontrol: nebylo zjištěno porušení plnění povinného podílu zaměstnávání osob se
ZTP

Pedagogicko-psychologická poradna Teplice
14. 1. 2011 proběhla kontrola a konzultace s pracovníky PPP Teplice ve věci dalšího
vzdělávání postiženého žáka s DMO a SPU – kontrola dokumentace a IVP, další průběh
vzdělávání žáka
Výsledek kontroly: dokumentace vedená k žákovi je vedena v souladu s předpisy

