
Protokol o \,ýsledku veřejno§práyní kontroly na místě
ve smyslu § 13 od§t. 1 zákona č. 320/2001 §b.

§ odkazem na § 13 zákona č, 255/2012 Sb.

V: přispěvkové organizace ZŠ a MŠ S},nkov-Slemeno, Slemeno č.p. 36
S předmětem: řídící kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb, za období 1.1,2014-30.1 1.2014
Kontrola brla t"r konána dne: l6.12,20l4
č.i., pl otli +

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č, 320/2001 Sb, \Tdal sta.osta obce pat1

vítěz§lav Kapěuk dne 27.11.2014.

Kontrolu provedli vedoucí kontrolní skupiny pan Josef Frýda a další člen kontrolní skupiny
paní Ludmila Hoffmanová. Paní Vladimíra Kopecká se z pracovních důvodů z kontroly
omluvila, Za příspěvkovou organizaci (dáIe jen Po) byla přítonrna ředitelka školy paní
Dagmar Vinopalová, Zásfupk}Ťtě ředitelky paní stanislava Kapčuková a pani Radka
Filingerová, která vede účetnictví příspěvkové organizace, Za zŤlzoýateíe byl přítomen
staťo§ta obce Synkov-Slemeno Vítězslav Kapčuk,

Předmětem kontroly bylo zejména vedení a úschova pokladních dokladů a pokladních knih
všech souč.i§tí školy, vedení a ú§chova faktul a knihy došlých faktuť, kontrola hospodaiení
příspěvkové oťganizace k 30.1 1.2014.
Kontrola byla provedena na základě pokladrrích dokladů, pokladních knih, originálů faklur a
knihy došlých faktur a přehledu o stalrr hospodaření k 30.11,2014.
Kontrolorum bylo oznámeno, že na zašátkll roku v PO ploběl a kontrola České školní
inspekce, kde z hlediska plnění u§tarrovení zákona o finanční kontrole nebyly zjištěny závažné
nedostatky, na doporučeni se upravovaly pouze osoby ve funkcích příkazce a správce
Iozpoětu, upravovaly s€ průvodIq, k faktulám.
Kontrolní zjištěnil
1, Pokladní příjmové i rrydajové doklady jsou iádně evidovány, tj, doklad se skládá z
originálu formuláře pokladního dokladu a přílohy- účtenky, faktury apod. Doklady jsou
číslovrány kždé účetní období od čísla 1 vzestupně bez ohledu na to, zda jde o příjmový či
ťdajoli doklad, tak to je uvedeno i ve vnitřní směrnici o oběhu účetíích dokladů. Na
základě doporučeni České školni inspekce je vedena jedna pokladna a jedna pokladní krriha
pro všechny součásti PO - školu, maleřskou školu i školní výdejnu. Vedení pokladny zvlášt'
pro MŠ bylo ukončeno k 31.3.2014, pro školní rrydejnu k 1,9,2014. Doklady jsou
podepisovány pokladníkem p. stanislavou Kapčukovou a osobou, která piijímá hotovost,
Pokladní kniha n€obsahuje razitko o provedení předběžné řídící kontroly, jak je uvedeno ve
vniťní směmici o finanční kontrole. Při posledni kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
2. Kniha faktur je iádně vedena, Originály jednotliťch faktur jsou řádně zakládány, číslují se
každé účetní období vzestupně od čísla l. Faktury jsou opaaeny razítkem školy, datumem
pňjetí a podpisem přejímajícího. Tak je uvedeno i ve vnianí směmici o oběhu účehích
dokladů. "KošilL1" k fakturám jsou vedeny u kopií faktur na obci, kde je zpracováváno
účetnictví. Byly kontrolovány faktury b/kajícího se investičního příspěvku obce na stavbu
veŇovní učebny ve r,liši Kč 61 111,00. Fakfury jsou obsahově i formálně v pořádku, byly
včas proplaceny. Stavba ventovní učebny je vederra v majetku PO ve raši Kč 161 t11,00.
Kopie faktur, vlpis z bantor,ní účtu o jejich uhraz9ní a účetrú doklady týkající se stavby
venkovní učebny (předpis, zaúčtovrání úhrady a zařažení do DHM školy) bude součástí tohoto

zápisu,



3. Hospodaření příspěvkové olganizace s provozním přispěvkem od Zřizovatele bylo
kontrolováno rra Zíkladě přehledu k 30.1l,2014, ze kterého je rozpoznatelné plnění rozpočtu
Za.jednotlivé položky i cókově. Přehled bude součásti tohoto protokolu, Ředitelkou Po bylo
oznámeno, že u položek mateŤiá a učební pomůcky ještě dojde ke snížení níkladů. V
hospodaiení piíspěvkové organizace s plostředlT od zřizovatele nebyly shledány žádné

formální nedostalky,
4. Byla provedena inventarizace prostředků v
odsouhlasen s údaji v pokladní knize. Hotovost
pokladni knize.

hotovosti v pokladně a tento stav byl
ve qýši Kč 328,00 souhlasí s evidenci v

zjištěné nedostatkT
pokladní lcriha neobsahuie v evidenci kťdého měsíce lazítko o provedení předběžné řídící
kontroly, čímž bylo porušeno ustanovení vnitřní směmice o finanční kontrole,

Závěrečná ustanoy€ní:
1. Kontrolním praco\Ťlíkům byly předloženy všechrry požadované podklady k provedení řídící
veřejnosprávní kontroIy.
2, Kontrolou byly zjištěny následujíci íedo§tatky: Pokladní kniha neobsahuje v evidenci
každého měsíce razítko o provedení předběžné řídící kontroly, čímž bylo porušeno rrstanoveni

\,nitřní směmice o finanční kontŤole.
3. Celkorry výsledek řídíci veřejnosplávní kontroly se hodnotí jako dob{ý.

4, Uložená nápravná opaťení: Pokladní kniha bude opaťena dodatečně v jednotlivých

měsících roku 2074 rrzítkem předběžné řidící kontroly (v termínu bezodkladně), V dalšítn

období bude pokladní kniha označována razítkem předběžné řídící kontroly po ukoíčení
kťdého úěetního měsíce,
5. Tento protokol je \yhotoven ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží příspěvková

organizace, druhé bude uloženo na obecním úřadě v Synkově.
6, Přílohy:
: čerpání provozního příspěvku k 30,11.2014 - tabulkový přelrled,

: kopie faktur a bankovních vjpisů, účetní doklady týkající se stavby ventovní učebny.

Poučeníl
Proti plotokolu může konholovaná o§oba podle § 13 kontrolního řádu podat písemné a

zdůvodněné n.imitky ve lhůtě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu,

Rozdělor.rrík:

V:ýtisk č. 1 pro stalostu obce p. vítěZslava Kapčuka

Výtisk č. 2 pro ředitelku Po Mgr. Dagmar Vinopalovou


