
Protokol o ť§ledku Ýeřcjno§právni kontroly na mí§tě
ye §my§lu § 13 odst. 1 zákona č, 320/2001 Sb,

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

V: přispčvkové organizace ZŠ a MŠ Synkol,-S]emeno, Slemeío č.p. 36
S přednětcm: řídící kontrola podle zakona č, 320/200l Sb. za období 1.1.2016-31.10.2016
Kontrola bvla vvkonána dne: 22,1 1,2016
c.i.I Fk 0l/l6
Pověřeni ke kontroie ve snryslu § 13 ods1. 1 Zakona č. 320/2001 Sb. \Tdal starosta obce pan
Vítězslav Kapčuk dne 2.11.2016.

Kontrolu provedli vedoucí kontrolní skupiny pan Josef Frýda a da]ší člen kont.olni skupiny
parrí Marie Šabatová, Za příspěvkovou organizaci (dáejen Po) byla piítomna ředitelka školy
pani Ladis]ava P]achetková a paní Radka Filingerova. která vede účehictví příspěvkové
organizace. Za ziizolatele byl přítomen starosta obce S}.nkov-Slemeno Vítězslav Kapčuk,

Předmětem kontroly byio:
l , konLrola zLr.taLku pokladni k-nih1.
2. narnátková kontrola pok]adních dokladů. jejich evidence v pokladli knjze,
3. namátková kontťola došlých faktur.
4. kontrola hospodaření s provozním pŤíspěvkem od zjizovatele.

Korrtřolní zjištění:
ad l ) Zůstatek uvedený v pokladlrí knize souhlasí s hotovostí ve \.ýši Kč 7472,00,
ad 2) Kontroloť p, F{ida konstatova}, že namátkovó kontrolované pokladní doklady obsahrtji
veškeré náležitosti ajsou řádně vedeny v pok]adt1í knize.
ad 3) Pii íamátkové koníole faktrrr byly vznášeny ruZné dotazy, např, k lozúčtování
stravování zaměstna-nců. Ředitelkou p, Plachetkovou b,vlo vysvětleno. že stťavování
zaměstnancil je doiováío z FKSP a z dotace MSMT, kdež1o stlavování žáků ne, Dále
kontrololka p, Šabatová vznesla dotaz k fakluraci za hovory a inteTnet přes pevnou linku,
ktcrou škole zajišttje irnrra Livc Telecom. Faktura ve výšj Kč 1738,00 se jí zdá předřažeú,
Ředitelka p. Piachetková odpověděla, ž-e §m]ouva s ťlmlou uza!Ťená v r. 2012 b1,1a v té dobč
pravděpodobně výhodná, nyíí už si sami všimii v_všších cerr. smlour,,tr s finrrou I-ive Tclccom
hodlají qpovědět a požádali o nabídky odjiných 1irem. Kontrolni skupinou bylo doporučeno.
aby se rlipověď snrlouq poslala do konce ]istopadu, aby od prosince běžel8 3měsíční
l"ýpovčdní lhůta. Další dotaz p. Sabatové směioval k opravám počítačů a jejich sen,isování,
proč je sjednína pardubická firma. Reditelka p. Plachetková odpověděla. žc fimra je sice z
Pardubjc, ale p. Bek jezdí z Rychnova. A vzhledem k častému elektronickót.tlu \,Tkazování
p.o ministerstvo školstvi je častý servis opravdu nutný, Dále byl vznescn dotaz k fakturaci za
opla,"1r hlomosvodu, fakfuB neobsahuje podrobný rozpis za provedené práce. K vysvětlení
byla vyhiedána revizní zpráva, na zrildadě které bylo opťava provedena. Paní Šabatová se rlále
ptá, jestli je běžné, že se kupují praci a avjvťíi plo§tředky a přitom škola nčňá vlášfni
pračku. školnice to pete doma! zda.ie to tak rďrbec možné ? Reditelka p, Plachetková
v.vsvětluje, co se vůbec pere a že praní u školnice dolna povť,uje za šetření peněz, kd,vby to
r,lňzovaia nčjaká firma, by]o by to podsLaLnť d.azsL, Parri Šabatorá tU ťh;pc, cbce jen vědět.
iestli je to účetně sprá\,ně. jestli je to uznatelný náklad. Učetní obce odpovidá, že neví.
Kontrolorka p. Šabatová se dále ptá na počet ti§káren, Podle dosrrd viděných faktur ji piijde,
že se tonery do inkoustové tiskrin,]y v mateřské škoie kupují často, tisk je redy neekonomický.
dle ní by bylo úspoměiší pořídit do ško]ky laselovou tiskámu,



ad 4) Hospodaření piíspěvkové olganizace s plovoznín příspěvkem od ZřizoYatele b),lo
kontrolov.ino na základě piehlcdu k 31. ]0.2016. ze kterého je rozpoznate]né plnění lozpočtu
za jednotlivé položky i celkovč. Přehled bude součástí toholo prolokolu, Sťarosta obce p.
Kapčuk se plá na překročení u položky učebnice, učcbrrí po1nůck"v, Ředilšikuu p,

Plachetkovou i účetní p. Filingerovou bylo r,,vsvětleno, že minus uťčitč zmizi. p.otože se
zatim Ýlnaložené náklady vráti írhradami od rodičťr nebo tak. že se pieúčtuji jako lylaloženó
z dotace. pak se t)-to provozní uáklady §niží, Dále chtěl p. starosta vědět. co obsahuje položka
oprav_v v mčsíci ií.jrru, Příslrršné faktuřy byly ilčetrri p. lilingerovou ryhledány a piedloženy,
Parri Šabatová se pti na ccsíovní doklarly za nákup potravin, jestli je úsporr'éjezdit nakLrpova1

do Hťadce Králové a ještě si za to nechat proplalil ceslo\rné, ona 3e doňnjvá, že to usp{lrnj
není, Stalosta obce se domní\,á. že to ilsporné.je ajestli někdo túdi, že |o úspomé neíí, ať to
do]oži fakq,. Bylo Zjjštěno, žc dalum na cestovníln dok]adu (4.1,) nesouhlasí s daten] nákupu
(18.1.). dá]e k cestovnímu dokladu a cestě cio Hracice Králové cine 18,3. nebyi doiicclátl
takový dok]ad. že bY v ten den byljakýkoljv nákup v Hradci Králové uskutečněn.

Zjištěné nedostatlra * nedodžování zákonů a ynitřnich směrnic
Nrmátkově kontrolované doklady - výdajotT pokl.d.č. 40/16 za cc§tovní doklad,
\Túčtovaíá cesta ze dne 4,1. nesouhlasí s datem nákupu, nákup na faktuřu faktury č. 13
a č. 1,1 proběh|a 18.1, Dálc !Ýdajoť pokl. d.č. 86/16 za cestovní dok].d, k vYúčtov{Bé
ce§íě ze dne 18.3. ncbyl dohledán žádný doklad o nákupu v Hradci Králové. Dále
qdajora pok-l. d.č. 13,1/1ó za ce§toyÉi doklad, k \yúčtované ce§tě ze dne 18.5. nebyl
dohledárr žád!!Ý doklad o !!ákrrpu v Hradci Králol,é.

záyěrečná u§tanovení:
l. Kontrolnim pracovníkům byly přcdloženv všechn,v požadované podklady k provedení iídící
veřei nosprávni kontroly,
2. Kontrolou b}l), zjištěny následující nedoslatky] Namátkově kontroloÝané doklady -

ťdajoq pokl.d.č. 40/16 za cestovní doklad, vyúčtovaná cesta ze dne ,1.1. nesouh]así s datem
nákupu nákup na fakturu 1bktury č, i3 a č. 14 proběhla 18.1. Dáe výdajový pokl, d,č, 86/16
za cestovní doldad. k ýyúčlovalé ccstě ze dne 18.3, neb1,l dohledán žádný doklad o nákupu v
t{radci Královó. Dálc vj,daiol_v pokl. d.č. 13.1/16 za ccstovni doklad, k \,}účtované ccstč 7c
dne 18.5. neby] dohledán žáclný doktad o nákupu v Hradci Krrilové,
3, Celkový výsledek řídící veiejnosprávní konlrcly se hodnotijako doblý.
,t, Uložená nápravná opaťení a dopoťLůení: l)oporučena Zněnit posk}tovatele
telekomunjkačních a intemetových služeb. Nápravrré opaticní k z.iištěnému nedostatku: Uvósl
do §ou|adu rTúčtování cestovních nákladů s příslušnými doklady (íaktury, účtenky), tj.
aby datum uvedené na lTúčtováni cesty souhla§ilo s datum na faktuře, resp. účtence.
5. Tento protokol je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž jedao obdrží příspěvková
orgaiizace, druhé bude uložcno na obecním úřadě r s,vnkově.
6. Piilohy:
| čeryání provozního při§pěvku k 31.10,2016 - tabulkový přehled.



Poučení:
Ploti protokolu může kontrolovaná osoba podle § 13 kontrolnfto iádu podat píselrrné a
zdůvodněné nrimitlly ve lhůtě 15 dnů od §ezúámení s tímto prctokolem u kontrolni}lo olgánu.

Výtisk č. 1 pro staíostu obce p. Vítězslava Kapčuka

Výtisk č. 2 pro ředitelku Po Mgr. Ladislavu Plachelkou


