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

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

V: příspěvkováorganizace ZŠ a VtŠ Synt<ov-Slemeno, Slemeno č.p. 36
S předmětem: řídící kontrola podle zákonač.3201200I Sb. za období LI.2015-31.10.2015
Kontrola byla lykonána dne: 24.11.2015
C.j.: Fk 01/15
Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. l zákona č. 3201200I Sb. lydal starosta obce pan
Vítězslav Kapčuk dne 21.10.2015.

Kontrolu provedli vedoucí kontrolní skupiny pan Josef Fryda a další členové kontrolní
skupiny paní Ludmila Hoffinanová a Martin Beneš. Za pŤispévkovou otganizaci (dále jen PO)
byla přítomna ředitelka školy paní Dagmar Vinopalová, zástupkyně ředitelky paní Stanislava
Kapčuková a paní Radka Filingerová, která vede účetnictví příspěvkové organizace. Za
zřizovatele byl přítomen starosta obce Synkov-Slemeno Vítězslav Kapčuk,

Předmětem kontroly bylo zejména vedení a úschova pokladních dokladů a pokladních knih
všech součástí školy, vedení a úschova faktur a knihy došlých faktur, kontrolu hospodaření
přispěvkové organizace k 31 .I0.20I5.
Kontrola byla provedena na zák|adě pokladních dokladů, pokladní knihy, originálů faktur a
knihy došlých faktur, účetních dokladů a přehledu o stavu hospodaření k 3 1 .10.2015.

Kontrolní zjištění:
1. Pokladní příjmové i ýdajové doklady jsou řádně evidovány, tj. doklad se skládá z
originálu formuláře pokladního dokladu a přílohy- účteŇy, faktury apod. Doklady jsou
číslovány kažďé účetní období od čísla 1 vzestupně bez ohledu na to, zda jde o příjmový ěi

ýdajový doklad, tak to je uvedeno i ve vnitřní směmici o oběhu účetních dokladů. Členko,
kontrolní komise p. Hoffmanovou byl dotazovžn doklad VPD č. 185/15, kde v účetnictví
uvidí, že by| koupený kovoý rcgél, zaučtován aje v evidenci majetku. Účetní PO byly pro
výklad předloženy pokladní kniha a účetní doklady za období 07l20I5. Pokladní kniha za
příslušné účetní období je účtována na jeden účetní doklad zaěínqící číselnou řadou 61xx.
Nábytek do pořizovací ceny do 3 tis. Kě za 1 ks je účtován na účet 501, analYicky 0040.
Součtem všech položek spadající na účet 501 AU 0040lze v účetním dokladu zjistit správnost
a úplnost zaúčtování všech pokladních dokladů za příslušné účetní období - za jeďen úěetní
měsíc. Při poslední kontrole byly zjištěny tl.to nedostatky: Pokladní kniha neobsahuje razítko
o provedení předběžné řídící kontroly, jak je uvedeno ve vnitřní směrnici o finanční kontrole.
Předsedou kontrolní komise p. Frýdou bylo konstatováno, že nedostatek zjištěný při minulé
kontrole je napraven a v r. 2015 je pokladní kniha za každý měsíc razítkem o provedení
předběžné finanční kontroly opatřena.
2. Kniha faktur je řádně vedena. Originály jednotlivých faktur jsou řádně zakládány, číslují se
každé účetní období vzestupně od čísla 1. Faktury jsou opatřeny razítkem školy, datumem
přijetí a podpisem přejímajícího. Tak je uvedeno i ve vnitřní směmici o vedení účetních
dokladů. "Košilky" k fakturám jsou vedeny u kopií faktur na obci, kde je zptacováváno
účetnictví. Členkou kontrolní komise p. Hoffrnanovou byl vznesen dotaz, proě se došIá
faktura hrazenáhotově zapisuje do knihy došlých faktur ? Účetní PO bylo odpovězeno, že do
knihy došlých faktur patři kažďá došlá fakturabez ohledu na způsob úhrady, vyžaduje to
zákon o účetnictví. Paní Hoffmanová se dále ptá na provázanost ťaktury za pečivo na
svačinky, skladu a účtování těchto případů. Paní Kapčukovou, která evidenci skladu vede, je
odpovězeno, že vše je vedeno na skladových kartách. Učetní PO dodává, že v účetnictví se



sklad vede tzv. metodou B, tj. účtuje se rovnou do spotřeby. Na svačinky je jinak stanovena
cenová kalkulace, tj. Kě 8,-- za 1 svačinku, Existuje pouze provázanost faktury a skladové
karty. Skiadové karty byly předloženy, stav na skladové kartě a konkrétní faktuře č. 133

3. Hospodaření příspěvkové organizace s provozním příspěvkem oď zŤizovatele bylo
kontrolováno na záklaďě přehledu k 3 1 . 10.2015, ze kterého je rozpoznatelné plnění rozpočtu
za jednot|ivé položky i celkově. Přehled bude součástí tohoto protokolu. Členka kontrolní
komise p. Hoffrnanová se ptá, kde najde v přehledu nákup stolů a židlí. Účetní PO je ukénéno
a vysvětleno účtování majetku do a nad pořizovací cenu Kč 3 tis. zajednu položku. Dále se
ptá, jestli rozpočet u jednotliých výdajů je závazný nebo je to plnění loňského roku. Účetní
PO odpovídá, že to spíše odpovídá plnění minulého roku a nejde o závazný ukazatel, V
hospodaření příspěvkové organizace s prostředky od zŤízovatele nebyly shledány žáďné
formální nedostat§
4. Byla provedena inveníarizace prostředků v
odsouhlasen s údaji v pokladní knize, Stav ve výši
knize.

Zjištěné nedostatky
Bez zjištěných vad a nedostatků.

závérečná ustanovení:
1. Kontrolním pracovníkům byly předloženy všechny požadované podklady k provedeníŤídící
veřejnosprávní kontroly.
2. Kontrolou byly zjištěny následuj ící nedostatky : bez záv ad.
3. Celkový výsledek řídící veřejnosprávní kontroly se hodnotí jako ýborný.
4. Uložená náprav ná opatření : žáďná.
5. Tento protokol je r,yhotoven ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží příspěvková
organizace, druhé bude uloženo na obecním úřadě v Synkově.
6. Počet příloh:'1 list

Poučení:
Proti protokolu může kontrolovaná osoba podle § 13 kontrolního řádu podat písemné a
zdŮvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.
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hotovosti v pokladně a tento stav byl
14 997,- Kč souhlasí s evidencí v pokladní

V;ýtisk č. 1 pro starostu obce p. Vítězslava Kapčuka
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Výisk č.2pro ředitelku PO Mgr. Dagmar Vinopalovou


