
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě
ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.

§ odkazem na § 13 zákona č. 255/2012 §b.

V: přispěvková organizace ZŠ a MŠ Syn_k ov-Slerneno. Slemeno č.p. 36 J/ /a !)ť^, -r.,,
S předmětem: řidicí kontrola podle zákona č, 320i200l Sb. za období 1 I -3ffi:žOrr t// V
Kontrola byla vykonána dne: 4. 12.20i 8 od 16:30 hodin v budově školy
C.j.: Fk 01/18
Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. I zákona ě.32012001 Sb. vydal starosta obce pan
Vítězslav Kapčuk dne i3,11.20l8.

kontrolu provedli vedoucí kontrolní skupiny pan koblása Milan a další členové kontrolní
skrrpiny p. Fqida Josefa p. Kapčuk Ví€zslav. Za příspěvkovou organizaci (dále jen PO) byla
přítomna ředitelka školy Mgr, Edita Janečková a pani Radka Filingerová, která vede
účetnicWí přispěvkové organizace.

Předmětern kontroly byla zejména kontrola hospodaŤeni přispěvkové organizace s provozním
příspěvkern ve r"ýši Kč 425 000,00 od 1.1.-31.102018 a projednáni způsobu nakládáni
s narlýšením provozního pŤispěvku o 20 000,00 Kč, kteqf PO získala původně na mzdové
náklady chůvy, ale po připsání dotace od MŠMT na projekt ,,Slemeno- Šablony it'' tyto
ná,ltlady nevzniknou,
Kontrola byla provedena na zákiadě pókladních dokladů, pokladrí knihy, faktur, přehledu o
čerpání provozního příspěvku k31.10-2018 (příloha č, 1) a stavu peněžních fondů školy dle
předloženého dokladu k31.10.2018 (příloha č, 2). Dalši podklady byly vyžádány přímo při
kontrole.

Kontrolní zjištění:

1. Při kontrole faktur za období 1.1.- 31 10.2018 byly namátkově kontrolovány ťaktury
podle knihy faktur a jejich zaiétoyáni a dále jich úhrada dle předloženého bankovní
qýpisu. Jde o faktury č. 58 dle evidence knihy faktur, splatná 21.5.2018, uhrazena
11.5.2018, faknrra č. 96, splatná 20.2.2018, uhrazena po splatnosti dne 16 7.2018,
Pozdní úhradu p. ředitelka zdťrvodnila tím, že faktura byla zaslána na původní mail
školy, který od záíi 2017 neni používán. Žádné penále z prodlení nebýIy účtovány.
Dále byla zkontrolována fa č. 127, splatná 7.10,2018, ukazena 1.10,20l8. Účetní a p.
ředitelkou školy byly zodpovidány nahodilé dotazy, např, k evidenci rnajetku, ke
školení zaměstnanců, Namátkovou kontrolou faktur nebyly zjištěny formální
nedostatky, doklady obsahqií veškeré náležitosti aje o nich účtovano v časové i věcné
souvislosti.

2, Při kontrole příjmů a qýdajů pokladny byly zkontrolovány pokladní doklady a
pokladní kniha za období 1.1.-31.10.2018. Nebyly zjištěny závady, pokladní doklady
obsahují veškeré náležito§ti. Stav peněžnich prostředků uvedený v pokladni knize ke
dni ve qýši Kč 6026,00 souhlasí s hotovosti v pokladně, Stav byl odsouhlasen p..
Koblásou,

3. Ke stavu čerpáni provozního příspěvku k 31.10.2018: Pani ředitelka Janečková
vysvětlila, jak by využili na{šeni provozniho příspěvku o 20 tis. Kč, které bylo
původně určeno na mzdové náklady zaměstnání chůql, ale protože došla dotace na



tento projekt už v letošním roce (původně předpokládán až rok 20l9), zastupitelé si po
oznámení této skutečnosti vykadili rozhodnout o účelnosti dalšiho nakládání s vý,še

uvedenou částkou. Peníze škola navrhuje využít na novou kuchyňskou linku ve školní
výdejně, stár,ající slouží desítkry Iet a rozpadá se. Oslovila firmu s žádostí o kalkulaci,
která by měla být rnírně vyšší než 20 tis. Kč, ale zůstatek prostředků v rárnci
provozního příspěvku to umožňuje. Kalkulace bude dodána do nejbližši veřejné
schůze zastupitelstva obce, K čerpání provozniho příspěvku dále účetni obce p.

, Filingerová uvedla, že veškeré požadavky, kleré škola vznesla v rámci tvorby rozpočtu
na r. 20l 8, byly školou realizovány (nové ložni skřině a nástavec Vorwerk).

4. Starosta obce p. Kapčuk se ptal na realtzaci projektu, jímž se měly zakoupit
repasované notebooky a na kte4ý byla ziskána dotace ve !"ýši Kč 43 200,00 od
Královéhradeckého kraje. Ředitelka školy k tomu uvedla, že projekt je ukončen,
vyúčtován, vyúčtování od poskytovatele bylo schváleno, což doložila. Celkové
náklady na projekt činily 58 080,00 Kč, rozdíl ve výší 14 880,00 byl hrazen
z provozního příspěvku,

závérečná ustanovení:
1. Kontrolním pracovníkům byly předloženy všechny požadované podklady k provedení řídící
veřejnosprávní kontroly.
2. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky: Zádné.
3. Celkoqi qisledek řídící veřejnosprávní kontroly: hospodaření s provoznim příspěvkem k
31.10.2018 se na základě zkontrolovanýclr dokladů a podaných vysvětlení jeví jako účelné a
hospodárné, nebylo zjištěno žádné porušeni rozpočtové kiizně.
4, tlložená nápravná opatíení: Zár)ná.
5. Uložená doporueení: Žádná,
6. Tento protokol je vyhotoven ve dvou provedenich, z nichž jedno obdrží příspěvková
organizace, druhé bude uloženo na obecním úřadě v Synkově,
7. Počet příloh: l

Poučení:
Proti protokolu může kontrolovaná osoba podle § 13 kontrolniho řádu podat písemné a
zdůvodněné nárnitky ve lhůtě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Podpisy zúčastněných:

Rozdělovník:

výtisk č, l pro starostu obce p. Vítězslava Kasuka
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Výtisk č. 2 pro ředitelku PO Mgr. Editu Janečkovou .-.,., ./-*=.§

/



Provozní příspěVek od obce:

záloha leden
Doplatek únor

40 tis.
385 tis,

školné Mš

celkem

87 ,76
58,55

146,31 tis. Kč
425 tis.


