
Protokol o ť§ledku veřejnosprávní kontioly na mí§tě
ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.

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

V: príspěr kor á organizace ZS a MŠ Synkov-Slemeno. S|emeno č.p, ]ó
S_předmětem: ildlci kontrola podIe zákona č, 320/2001 Sb, za obáobí l,11._31,l2.20l6
Kontrola byla vykon árr^ díLe| 28.3.2017,30.3.2017
C.j.: Fk 01/l7
P.ověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst, 1 zákona č, 32012001 sb. vydal starosta obce panVítězslav Kapčuk dne l0,3,20]7,

Kontrolu provedli vedoucí kontrolní skupiny pan Josef Fryria a další člen kontrolní skupiny
rní Ya{: §abtová] Za příspěvkovou organizaci (dále je;PO) byla priio.nu i"air"rtu Story
yf:..11]:*l1 Plachetková. zástupLryně ieditelky paní Stanisúá r'"ptrt""a a paní Radka
]]l.i§li,"":, 

ktera \,ede účetn;ctvl 
"piíspěvkové 

organizace. Za zilŽovatele byl přítomen
Zasfup]te] obce p3n Stanis]av Pantúček. Zhruba 15 minut před ukončením kontioly dne28,3,2017 se dostavjl staŤosta obce pan Vítězslav Kapčuk,

|l:1T:,'."].*U"]' bylo zejména plnéní opatření z minulé kontroiy a kontrolu hospodaření
pnspe\](o\ e orga]]]7ace s provo,/nlm příspé\ lem od ], I l,_] L l 2,20 l o,

:_:r_::'" 
O, 

" 
prolederra_na základe pokladnich dokladů, pokladní knihy, faktur, přeh]edu ocelpanl plovoznlho příspělkuk31,12.J016 (příloha č 1) a účetnich \"ýkMů Rozváha, Vykazzisku a aráty a Přílohy k 31.12,2016, Další p;dklady byty vyžádány pii.o pr;-tont.ol".

Kontťolní zjištění!
1. Na poslední kontrole bylo konstatováno, že škola má qlsoké úhrar:ly za hoýomé z

pevné lbky a intemetové služby 
_Qrůměmá 

platba činila i{č 1600,00 vč. DPH), Bylo
zjištěrro, že smlouva na po§k},tovaní s]užeb ji velmi nerýhodná, škola plati paušál plus
provolané,minuty, které zejména do mobiJních siti navyiuji nákJady, Ředitelkou šioly
bylo přislíbeno, že škola změní po.k)tovatele těchto služeb. Dnes bvto doloženou
novou srnlouvou. že ško]a toto provedla a měla by híadit o polovinu neně, tj, dle
nabídky Kč 798.00 vč, DPH,

2. P, Šabatová se ptá, zda jsou náklady na nlíkup potravin na svačiíky součástíplovožního příspěvku od obce, Účetní obce p. Éilingerová odpovidá, že nejsou,
protože nriklady na svačin](y jsou pokry|y úhradami od l;dičů, resp. vlrdaje se rovnaji
příjmům, proto se nelozpočtuii.

3, Byla provedena kontrola plněni opatření z minulé kontroly, t.j. zda byla provedena
oprava vfúčtování pracovních ce§t na nákup potravin, Veške;á chybná vyúčtovárí
byla opravena, dny plovedení pracovní ieity souhlasi s auty'uu"alolrni nuvyúčtování. Toto vše bylo zkontrolováno p, Frýdou, Při kontrole vYúčtování
pracovních cest zaměstnankyně p. Hůlkové byla zjištěna nasledujicl chyta: napokladním dokladu č, 133/16 bude opraveno datum, den uvedený"na \,}účtování
(28,5.) nescuhlasí se dnem provedení pracovní cesty (4,6.), Z těcht; v}učtování dáe
není patmé, za jakým účelem blJa pracovní cesta qkonina, To b}1o sice na této
ko,1lrole §5\ělIeno. aIe na cesLornint pňJ,azu lolo chlbi, Konrrotorláu o S"br",;;
bylo konstatoviino, že cestovní přikazy a \)účtovant piacovnl'ch cestjsotr nepřehledná.



vyúčtovlíni ale obsahují veškeré náežitosti (mimo výše uvedeného nesou]adu) dlezáko[a.
4. Pň kontrole faktur Za období 1.1l.- 31,1-2.20l6 b;J} ieditelkou školy p, P]achetkovott

::ťT:]lT] _!".'"'.r, 
klere b)l} sméřo!án) k upiesnení ,ie"iu iur<t*'"." (napi. proc se

:1:ť!] Yj*jl":" |řiP*ukl_.' FKSP, zda byl nutný repas počítače apocl.). protože
IleDy]y K olspozrc' ryplsy 2 BU za 1.2016, nemohla b]ýl provedena kontola úhradlaKŤul, ro domluvě bylo loto pro\edeno následně za piilonúosli p. Šabarore a

_ ředitelky školy p. Plachetkové dn; 30,3.20rl, neby;y zjiste'ny Jaanj"n",,ounulo.tl.5, Připomínka kontrolorky p. Šabatore: D]e.iejího názoru 
"áipii.per,"t vždy účelněllna]ožell. Investuje se bez rozm]šlen] a bez jakekolil toncepc'e. ÚspoI1-ty uytymožné napi, za topení, kdyby neb}]) radiátoD obstar,ene nábýkem a teplo mohioproudit do místnosti, Zjistila také, že \ jiných škotu"t o"poti"Úuii prutit člověka naposečeni trálT, protože ji školnik seká sám 

"v 
rámci svÉ náplni práce. Vyjádření

ředitelky školy p. Plachetkové k piipomrnce p. šabatové: N"d;ili;á se, že by by]oq.nakládání finančních prosťedků z provozu nerozmyšlené. t,r.r"ni, !" i.ou ,udlatáry
9|:l1).T "Ťr.k"T tak. že teplo neproudí do ue"tny, n"r,l p.uuái*, co týka sekrinískoln] zahrad), rozhodnuti o tom, že zahradu seká někdo ji;ý než školnice, je zcela\ mi kompelenci a odů\odnene,

záyěřečná ustanovení:
1, Kontrolním pracor,níkům byly piedloženy všechny požadované podklady k proverlení řídícíveřejnosprávní kontroly.
2, Kofirolo! by]y zjištěny následující nedostatky: Při konúrole qúčto\áni pracovnich ce§tzaměstDaDk}ně p. HůIkové byla ljištěna následujíci cblba: Ňa poruuaii- doLladu č.lJJ/to_ Duoe opravcno dátum, den uvedený na rTúčtování (28.5.) nesouhlasí se dnemproredení pracovoí cesry (4,6.). Ch}bi laké důvod iracovni cesty,j 

"Celkory,v}sledek 
iidicL .,,eiejnosprávní kontroly viz, piipomírrka kontroiorky p, Šabatovéaředilelk) škol)p,Plache o\e, Neb) lo ,,jisléno 7ádne pol.useni roZpočlo\é káZné.,l, Uložená nápravná opatřeo i: Na pokladním dokladu č. J 3 3/ l6 bude opraveno datum. den

|i:o","} 
nu V}!čío\ani í28,5,) nesouhlasi se dnem provedeni pracorni ceir1 (4,ó,l a Jopinéndu\od.praco\ni cesL). or.lporčdná osoba la splněDí - ředitelka školy. Termín splněni;

t ezod lr,lad ně. o provec|en í opraly bude zřizol á rel ško11 ltr nea in rormo'ven.
5, uložena doporučení: pii přeblláni lTúčtování pracovních cest řádně kontrolovat, zda mávyúčtováni veškelé náležitosti dle zrikona a vniďní směnrice, ,au .ourriuri riny rykonání
pmcovních cest - odpovědná osoba za <iodržování ieditelka ško]v
6, Tento protoko] je r,yhotoven ve dvou prove<leních, z nichž jedno obdrži příspěvková
organizace, druhé bude uloženo na obecním úřadě v Synkově,
7, Pocel piiloh| ] Iist

Poučení:
PŤoti protokolu může kontrolovaná ošoba pod]e § 13 kontrolního řádu podat pisemné azdůvodněné námitk] ve lhútě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem u ioniJnino o.ganu.

Rozdělovník:



v}tisk č, 1 plo staro§fu obce p, vítězslava Kapčuka

Výtisk č, 2 pro ieditelku Po Mgr. Larlislavu Plachetkovou


