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Úřad práce v Rokycanech
Palackého 162, Střed, 337 01 Rokycany 1
Spis. zn.: 17-10-RO
333/l0/RO

V Rokycanech dne 11. října 2010

Č. j.:

PROTOKOL O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNí

KONTROLY

u příjemce veřejné finanční podpory

provedené na základě ustanovení § 8 odst. 2 zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o finanční
kontrole"), zaměstnanci Úřadu práce v Rokycanech ve složení:
Marie Stašková, vedoucí kontrolní skupiny, 1298925661
Ing. Jana Krňoulová, člen kontrolní skupiny, 1597377199
ve dnech 23. září 2010 až 5. října 2010, v režimu zákona o finanční
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.

kontrole

a zákona

Kontrolovaná osoba:

Obec Cheznovice, IČ: 00258750

Sídlo:

Cheznovice 16,33806

Cheznovice

Místo kontroly:

Cheznovice 16,33806

Cheznovice

Předmět kontroly:

Hospodaření
s veřejnými prostředky,
dohoda o poskytnutí
příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
(financováno z ESF)
Dohoda Č. ROA-VL-4/2010
od 1. února 2010 do 5. října 2010

Kontrolované období:

Kontrolní zjištění:
Kontrola byla zaměřena na Dohodu Č. ROA-VL-4/2010 o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Zaměstnavatel, Obec Cheznovice, zastoupený starostkou paní Hanou Stupkovou, vytvořil
pro uchazeče o zaměstnání I pracovní místo v profesi dělník pro čištění obce. Na toto místo
byl dne 1.2.20 I O přijat Vladimír Mottl, nar. 4.5.1978.
Dne 5.10.2010 byla provedena kontrola na místě. Výše jmenovaný zde prováděl úklidové
práce pro obec.
Následně bylo ke kontrole předloženo - Kniha příchodů a odchodů, výplatní sáček
s podpisem, výplatní pásky, přehled VZP o výši pojistného, přehled o odvodu daní a
přehled na OSSZ o odvodu pojistného.
Kontrolou předložených dokladů a porovnáním s Vyúčtováním mzdových nákladů - VPP,
které zaměstnavatel v řádném termínu předkládá, (výplatní termín je 10-tého) nebyla
zj ištěna žádná nesrovnalost.
Závěr: Nebylo zjištěno porušení Dohody

MPSV -

oso,

ved. odd 612,15.11.2005

Č.

ROA-VL-4/2010
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Poučení

Proti protokolu
muze kontrolovaná
osoba podat písemné
ve lhůtě do 5 dnů ode dne seznámení
s protokolem.
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Marie Stašková
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Jana Krňoulová
člen kontrolní skupiny

v,
,.
k' h b I
k
je/, /c7 ,,? ,:: 1-:"
S o b sa h em proto k o Iu a poucemm o narmt ac
y za ontrolovanou osobu dne :
v
seznámen níže podepsaný zástupce kontrolované osoby a svým podpisem současně stvrzuje převzetí
stejnopisu protokolu.
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