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Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě

ve smyslu § 9 odst. 1zitkona č. 320/2001 Sb,

s odkazem na § 13 zákona č.25512012 Sb,

V: příspěvkové organizace Zš a Mš Synkor,_Slcmcno" Slcmeno č_p, 3tí

s pieamctem: řídicí kontrola podle ,zákanač, _]20i2001 Sb. za obclobí 1-I.2020-3I-12-2020

Kontrola byla vykonána dne: 20.1.2021

č.1.: nt oIl2I
pověieni ke kontrole ve smyslu § 9 odst, 1 zákona č. 32ol200l Sb. vydal starosta obce Pan

Vítězslav Kapčuk dne 4.1.2a21.

Kontrolu provedli vedoucí kontrolní skupir'y pan.toseťFrýda a dalŠÍ Člen kontrolní skuPinY

pan Staniilav pantůček a Milan Koblása. Za příspěvkovou organizaci (dále jen PO) bYla

príto.nu paní Radka Filingerová. která vede účetnictví příspěvkové organizace. Za

zŤizov atele byl přítomen stalo sta obce Synkol,- S lemeno V ítězslav Kapčuk,

Předmětem kontroly bylo
kontrola poklaclních dokladů, jejich evidence v pokladní kníze za období I0l2020,

namátková kontrola došlých faktur,
kontrola hospodar'ení s provozním příspčvkem od zřizovatele

Kontrolní zjištění:
ad 1) Kont.ólo. p. Frýda konstatclval. že namátkové kontrolované pokladní dokladY obsahují

veškeré náležitosti aisou řádně vedeny v pokladní knize,

ad 2) Při namátkové kontrole faktur nebyly Vzneseny žádné dotazy.

aa j) Hospodaření příspěvkové organizace s provclzním příspěr,kern od zřizavatele bYlo

kontrolovátro na zákiadě přehiedu k31.I2.2a20. ze kterého je rozpoznatelné plněni rozPoČtu

za iednotlivé položky i celkově. přehled btrde součástí iohoto protokolu. ÚČetní PO p.

Filingerovou bylo k nevyčerpané výši příspěvku sděleno, že ztoho se bude rozdělovat

výsledek hospodaření ve výši 80 884,92 Kč. Zjeho výše ie zřeimé omezení Školního provozu

v průběhu března - června 2020. Žaane clotazv ani námitky nebyly vzneseny"

Zjištěné nedostatky z žádné.

závéreéná ustanovení:
1. Kontrolním pracovníkům byly předloženy všechny,požadované podklady k Provedení řídící

veřej no správní kontroly,
2. Kontrolou byly zj ištěn), nás l eduj ící n edostatky : žáďné,

3. Celkový výsledek řídící veřejnosprávní kontroly se hodnotí jako velmi dobr}.

4 . Uložená nápravná o p atření a dop oruč e ní : žádná.

5. Tento proiokol je vyhotoven ve dvou prove,jeních. z nichž ieclno obdrŽÍ PřísPěvková
organizace, druhé bude uloženo na obectrím úrřadě v S.vnkově,

6. Přílohy:
: čerpání provozního příspěvku k 31 .12.2020 _ tabulkový přehled.
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Poučení:
Proti protokolu může kontrolovaná osoba podle § 13 kontrolního řádu podat písemné a

zdůvodněné námitky ve lh tímto Protokolem u kontrolního orgánu.

Podpisy zúčastněných

r.ií-
Rozdělovník

Výtisk č. 1 pro starostu obce p. Vítězslava Kapčuka

Výtisk č. 2 pro ředitelku PO Mgr. Editu.íanečkovorL
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