
                 Přehled průběžných veřejnosprávních kontrol na místě (zahájených) u PO  
                                                             zaměstnanci odboru ZSP MHMP   
 v období roku 2014 – 2016  

1 
 

Přehled průběžných veřejnosprávních kontrol na místě (zahájených)  - odbor ZSP MHMP  - období 
roku 2014  

  kontrolovaná osoba předmět kontroly 
    
příspěvková organizace hl. města Prahy   

Městská nemocnice následné péče 

kontrola vybraných úseků hospodaření v 
roce 2014 se zajištěním přístupu k dokladům 
ze souvisejících účetních období u 
příspěvkové organizace Městská nemocnice 
následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9 – 
Vysočany 

se sídlem: K Moravině 343/6, Praha 9, 190 00   
příspěvková organizace hl. města Prahy   

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice 

zajištění a účinnost vnitřního kontrolního 
systému v průběhu roku 2014 příspěvkové 
organizace Integrované centrum sociálních 
služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 
Jankov 257 03 

se sídlem: Odlochovice 1, Jankov 257 03   
příspěvková organizace hl. města Prahy   

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

zajištění a účinnost vnitřního kontrolního 
systému v průběhu roku 2014 příspěvkové 
organizace DOZP Sulická, Sulická 1597/48, 
142 00 Praha 

se sídlem: Sulická 1597/48, 142 00 Praha   
příspěvková organizace hl. města Prahy   

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice 

zajištění a účinnost vnitřního kontrolního 
systému v průběhu roku 2014 příspěvkové 
organizace Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Kytlice, Kytlice 71, 407  45  
Kytlice 

se sídlem: Kytlice 71, 407  45  Kytlice   
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kontrolovaná osoba předmět kontroly

příspěvková organizace hl.m. Prahy

Dětské centrum Paprsek

zajištění a účinnost vnitřního kontrolního
systému v průběhu roku 2015 příspěvkové
organizace Dětské centrum Paprsek, Praha 9,
Šestajovická 19, PSČ 198 00

se sídlem: Praha 9, Šestajovická 19, PSČ 198 00
příspěvková organizace hl.m. Prahy

Domov Maxov

zajištění a účinnost vnitřního kontrolního
systému v průběhu roku 2015 příspěvkové
organizace Domov Maxov, Horní Maxov 181,
468 71 Lučany nad Nisou

se sídlem:  Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou
příspěvková organizace hl.m. Prahy

Domov pro seniory Elišky Purkyňové 

zajištění a účinnost vnitřního kontrolního
systému v průběhu roku 2015 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Elišky
Purkyňové, Cvičebná 2447/9, Praha 6

se sídlem: Cvičebná 2447/9, Praha 6

Přehled průběžných veřejnosprávních kontrol na místě (zahájených) - odbor ZSP MHMP  - období 
roku  2015 
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Zkratky: 

 PO - příspěvková organizace hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontrolovaná osoba předmět kontroly

příspěvková organizace hl.m.Prahy

Domov pro seniory Dobřichovice
zajištění a účinnost vnitřního kontrolního
systému v průběhu roku 2016 příspěvkové
organizace Domov pro seniory Dobřichovice,
Brunšov 365, 252 31 Všenory

se sídlem: Brunšov 365, 252 31  Všenory
příspěvková organizace hl.m.Prahy

Domov sociálních služeb Vlašská

kontrola vybraných úseků hospodaření v roce
2016 se zajištěním přístupu k dokladům ze
souvisejících účetních období u příspěvkové
organizace Domov sociálních služeb Vlašská,
Vlašská 25, 118 00 Praha 1

se sídlem: Vlašská 25, 118 00  Praha 1
příspěvková organizace hl.m.Prahy

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

kontrola vybraných úseků hospodaření v roce
2016 se zajištěním přístupu k dokladům ze
souvisejících účetních období u příspěvkové
organizace Domov pro osoby se zdravotním
postižením Leontýn, Roztoky, 270 23 p.
Křivoklát.

se sídlem: Roztoky, 270 23  p. Křivoklát

Přehled průběžných veřejnosprávních kontrol na místě (zahájených) - odbor ZSP MHMP  - 
období roku  2016




