
Protokol o výsledku veřejno§práYní kontrol1.na místě
ve sm},slu § 13 od§t. 1 zákona č. 320/2001 Sb.

§ odkazem na § 13 zákons č. 255/2012 Sb.

V: piíspěvková organizace ZŠ a MŠ S)nko\ -Slemeno. SIemeno č.p. 36
S předmčtem: řídící kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb, za obclobí 1 ,1.-3 1 ,8.2017
Kontrola byla vykonána dnc: Z teclrnických důvodů kontrola po dohodě přesunuta Z
19.9,20l7 na 2ó.9,20 ]7 od 16:00 hodin v budol,ě školv
č.1.: tt o:
Po\,čření ke kontlole ve sml,slu § 13 odsl, 1 Ziikona č. 320/2001 Sb. Vvdál starosta obce pan
vitěZslav Kapčuk dne 28.8,20 L7,

Kontrolu provcdli vedoucí kontroIni skupin,v pan Milan Veiser a dalši člen konlŤolní skupiny
p. .Iiří Málek, Další jmerrovaný čien kontrolní skupin,v p. Níilan Štefěk se omluYil z důvodu
povinnosti r,ůči zaměstnavateli, Za piispě\,koÝou organizaci (dále jen Po) byla piítomna
l'editelka škol,v Mgr, Edita Jancčkol,á, Mgr, Ladislava Plachetková, která byla povčřenou
řídicí osobou do 31,7,2017 a paní Radka ]-jlingerová, k|elá \,edc ťlčenictví příspě\,kové
organizace. Za zřizovatele b),l přítomen stalosta obcc p. VítěZslaV Kapčuk.

Přcdmětem kontIol,v bylo Zejména plnění opatření Z minulé kontloly a kontrolu l]ospodaření
přispěvkové organizace s provozlím příspěvkern od 1.1.-3 ] ,8.20l 7.
Kontřola bvla provedena na základč pokladních dokladů, pokladni knih,v. faktur, přehledu o
čelpání provoziho příspěr,ku k31,8.2017 (přilolu č, 1) a účetnich výkazu Rozvaha
k 30,ó.2017 (příloha č. 2), Další podklady bylv v)žádán},piímo při kontrolc.

Kontrolní z,jištění:
1, Bvla provcdena kontrola plnění opatiení z niinulé kontroly. tj. zda byla pr.ovedena

oprava \,),účto\,ání pťacovní cest\,7amčstnanlryně p. Hůlkové. ti. Zda bylo na
vyúčtování (28,5.) kpokl, dokladu č, l_:3/16 opraveno datum. které nesouhlasi1o se
dnen' provedení pracovní ces1} (:1.6.), Z těchto vyúčtováli dále neni pahé, za jakýn
ítčelem bvla placo\:ní cesta u,konrna, c]enem kontrolnl skupin1 p, N4álkem b},1a

náp1.a\ a Zkontťolována a bylo jín1 konstatováno. že opatřcni k nápn\,ě byla učinčna.
Namátkově b1,,lo zkontrolovát]o vyúčto\,!fuí pncovních ccst v r. 2017, připadné
chvbě.jící podpis), bvl_v okanžitě doplnčn!,. takže nebudou uložena žádná nápravrrá
opatřenÍ,

2, Při kontlole faktur za období 1,1,- 31,8,2017 byly účetní školy zodpor,ídán,r, rrahodilé
dotazy| P. veisct se ptal, jak pozná. že faktula je hrazcna z ptovozu ? Na to je p.
účetní odpovězeno, že to 1Ze poznat pouze v účelnictr,í. faktur.y hrazené Z dotaci, příp.
cLaru se v ťrčetnictví sledúi pod ilčelovým nebo organizačnim Z]akem. Konkrétnč byly
dotaz!, směřován}, Da fa č, 042 na zprovozrění in|enetu. na fakturu č,077. na Základč
které sc v}pláce] Clar k životnimu jubileu z fondu kultumich a sociálnich potieb Dáe
se p, Veiseť pta]. jestli je odděleně v účetnict\,í evidován kancellíiský materiál '] Pari
ilčetní odpověděla. že neni a že je stejně jako např. čistící pťostředkv nebo jiný
spotřební nlateťiál vedenjako jedna položka. Vedoucím kontro]ní skupinl,p, Milanem
Veiserem bylo po kontrole knih5,,faktur a sanotných íaktur konstato\ano. že n3
7ákladě těchto zkontťolovanÝch dokladů se .icyi v_vnakládání plovozniho prostŤedku
účelně,



3, Zástupccn] zřizovatele |. Kapčukcm jc zkontrolor,ána pokladní Lrriha a zda stir\
ul,edený r, pokladni knize ke dni 25.9,20l7 r,c r,ýši Kč 3,16.00 soulrlasí s hotovosti v
pokladně. Sta! b)] odsouh]asen,

4, Kestavllčerpáníplo\,oz1líhopiíspé\kuk]],8,]0l7: |čcll]l ški_,J1 p, filirrgcror,ou b)lo
\,\,světleno. že dlc pichledu se jevi. že ško]a bude muset Fožádal o nal,ýšení
plor,ozníl,tcl příspě\,l(u. kd! už tak učirriIa př.d minoiádnÝn nákupem p])nu. ale
lastupitclst\,em obce b)io rozhodnutí o \.ýši na\.ýšení odsunLllo na pozdčii dle \,ý\oje
če]'pilni, Na té1o kon[ole b_",lo konstator,áno. že požadalek na na\,ýšení \,iditelně
vziliká. Učetní obce b1lo dle dosavadního čerpáni a rýhledu čerpiini uvedeno. že
na\ýšení provozního přispěr,ku b1 mělo být sch\,á]eno o 40 tis. Kč. L\,edené na\,ýšeni
se použijc na .,pier,is" nákiadů za nákup plynu a dále ie\,ící se piesah nákladů za
spotřebrL el. energic. Ředitclkou škol1,Nlgr,, Editou JanečkovoLl b1lo dálc vysr,ětlerro.
že místo pů\,odního požada\,ku na nákup židli do učcbnl,školy za 16 tis_ Kč b}.1a
učiiěna objcdná\,ka za 21,5 tís. Kč. ab!, b!,]a provedena konrpletni \,]i]něna starého
nábl1ku a ne postuprrá. jak se dělalo doposud. Je]ikož na tcnto niikup ale nezbj-vá r,
provozu. narrhujc sc pořidjt židle a laYjce z rezervnihtl 1-ondu. Na veiejnou schůzi
Zastupitelsrva bLlde připravcno řádnc zdírvoc]nění obou požadar,kťt. !j, Na\,ýšeni
prolozrriho přispě\,ku o.10 tis, Kč a souh]as ZC) s čerpánini rezeruího londu le \ýši
27.5 tis.Kč,

závěřečná ustanorenii
i , Kontlo ln irl praco r rrík ůnl b111, přcd lo žcn1, r,šec hn1, požadované pod k ]ad1 k provedení říd ící
leŤejnosplá\tí kontro]),
', lt,,r.ro o , \\ ,/J.ilél,\ r_.cJ,r_r.rneJo.,_tk,:Ž..o-c.
3, Celkor,ý \,ýsledel( řiclici veřejnosprár,ni kontlol): l]ospodaření s provoznim přispě\kem k
_:1,8,20]7 Se nc základč Zkontlolovaních doklad[r a poclaných \,\tj\ět]cni jcvi iako ťLče]né a
lu.p.,J"--L,, l]eh\ o,,i'.lťl o /rdl,ť po-,,cI,|-oln,,ťln\c ka/ni

-1, fi|ožená nápral ná opatřeni: Zádn:i
5, U]ožená doporučení: Žádnlr,
ó. Tenlo protokol je vyhololerr ve d\ou provedenich. z nichž jcdno obdrži příspěr,kor,á
organizace. dřLlhé bu.lc uloženo na obecnín] ilřadč 1,S\nko\,ě,
7. Počet přilolr| 1 list

Poučeni:
Proti Frotokolu muže
7důl,odněné námitk\, \,e od sezlán]eni

kontrolol,en:i osoba podle § 13

lhůtě 15
řádu podat písenrné a
u kontrolniho orgánu,

/)L,íní
Poclpis,l, zúčastltěnýclr l

Rozdělovník:

Vjlisk č. 1 plo starostu obce p, \iítěZsla\,a Kapčuka



výtisk č, 2 plo ieditelku Po Mgr_ Editu Janečkovou
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Provozní příspěVek od obce:

zá oha eden
Dop]atek březen

120 tis,
280 tis

školné Nlš
PříspěVek na šD

80,98
234

celkem 104,38 tis, Kč
400 tis. Kč


