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Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové
kontaktní pracoviště Jičín, HaVlíčkova 56, Valdické Předměsií, 506 01 Jičín ,]

PROTOKOL O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNi KONTROLY
u příjemce veřeiné finanční podpory

provedené na základé ustanovení § 8 odst, 2 Zákona č. 320/200l Sb,, o finančni kolltrole ve veřejné
správč a o zmčnč nčkterýci zákonů, ve _znění pozdějšich piedpisů, (dálc .jcn ,,zákon o finanční
kontrolc"). zalTěstnanci Úřadu práce České republiky - krajskó pobočky v Hradci Králové
vc složcni:

Mgr, Lucie Jampílková, vedouci kontrolní skupiny, 1418364222
Vác]ava Rejhová, člen kontíolni skupilry, 01

ve dnech 9. ]edna 2014 až ..,.:,9.,,,0'|..i014.. v režimu zákona o finančni kontrole a zákona
č. 552/199l Sb.. o státní kontrole, ve zrění pozdčjšich předpisů-

Spis. zn,:45 14,JC
č, j,, .]6li l l] .](

V Jičíně dne 15, ledna 2014

Kontlo1ovaná osoba:

síd1o:

Místo kontro]yI

Předmět kontroly:

Kontro]ované období:

Kontlolni 7.jjštění:

"o.§. Spoftem proti barierám - Český Ráj", IČ: 27031|6l
U Ško]ky 488, 507 91 Stará Paka

U Školky 488, 507 91 stará Paka

Předběžná kontro]a žádosti podané dne 6.I.2014 na zíízeni
CHPM. pracoviště Nádražní l1l, Stará Plka
od 9 ledna 20l4do 9. ledna2014

Předběžnou kontrolou na mistě v Nádrťní u]ici č,p. 1 1 1, stará Paka, bylo zjištěno, že se
daný objekt nachází v blízkostj veŤejné konunikace a nemá přizpůsoben bezbariérový
přístup, tudíž neni vhodný pro Zaměstnáválí osob s TZP. Za objektem je Záhrada,
neudržovaný pozemek.
Požadované Zřizení CHPM- plofese: zahladník + údržbář exteriérů, dále údržbář+ správce
objcktu a výrobce sportovních potřeb + opravář by se úacházely ve zrjšcnóln
naclpodlaží. Profcsc PR pracovnik + propagace á plezentace by se nacháZela l plvnítn a
druhérn poschodi.
Prostor pro přotěsi údržbář+ správce objektu a výrobce spoítovních potřeb neni vyklizen.
ostatní místnosti neisou vymalovány (sou Zatím v neupraveném stavu).

Zjednáli se Zaměstnavatelem vyplynulo, že nerná přesnou piedstavu s umístěnim
iednotlivého vybavení pro dané profese, tudíž jc pravclěpodobné, že s požadovaným
vybavením budou pracovat i ostaní zaměstnanci sdn]žení. Rovněž byly diskutovány některé
nákladové položky, u kterých byl zaměstnavatel upozorněn, žc nejsou nezbytné pro
vytvořeni CHPM- dané plofese.

Zaměst]lavatel sděli1, že vše, co uvádí v žádosti v nákladových položkách, nepožaduje.
Uvádí, že do budoucna předpokládá zřízení dalších CHPM a přestčhování součas]]ých
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plovozoven v Nové a Staré Pace do tohoto objektu, Zárovcn sdělil, že na základě
pŤedbčžnóho jcdnáni s osobami Zdravotl1č postiženými na tyto profcsc bude dostatek
ucl'azečů . Navic výroba výrobků pro hendikcpované sportovce (rampičky ná bocciu) se
slibně rozvíjeji ajejich prode]' nanlstá-

/,xýeí:
Z kontroly vyplynulo, žc požadované proíěse vyžadují odbornějši vzděláni, nejlépe obor
"vyučen" a lnanuální Zručnost. a to Zejňéna pto profesi údržbář+ spíávce objektu a
výtobce spoItovnjch potřeb + opravář (z důvodu opravy sportovních potieb
a kompenzačnich pomůcek) a lovněž pro PR pracovnika (zachizeni s fotografickýrn
piístrojem, stativem. filmováni wýrobků. stříháni videí), U většiny proíěsi.je potřeba i určitá

i/Zická 7datnost (sekání Mvy, vyhrnováni sněhu. pláce sc sekacitn a vftacín kladivem),
Na zakládě vyjádřeií Uřadu práce, KoP v Nové Pace, však ncní dostatek uchazečů na t},to

uvedeié profese,

Kontrolou bylo Zjištěno. že v současné době stávajici prostory nejsou připraveny pro
zaměstnáváni osob se zp.
V případě úprav píostorů v objektu, adresněišímu vyrnezeni požadovaných položck a
dostatku uchazečů sc Zdravotním postiženitn v jcdnotlivýclr prot'esi by bylo nožno
v budoucnu tvto CHPM 7řídit-

Poučení

Pr-oti protokolu rrrůže kontroIovaná osoba podat písernné a zdůvodnčné nárr-ritky, a to
ve lhůtě do 5 dnů ode dne seznámeni s protokolem,

Mgr. Lucie Jarnpílková
vedouci kontrol11í skupitly

Václava,Rejhóvá
člen kontrolní skupiny
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S obsahem protokolu a poučením o námitkách byl za kontlolovanou osobu dne .....1.1:,.l,.4P.!r,
sezírámen níže podepsaný zástupce kontrolované osoby a svým podpisem současrrě §t\,Ťzuje převzetí
stejnopisu pŤotokolu.

.. .,,.J._rJ,*..: .., 1,.",/Úl..
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