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Protoko| č. í/20í4

o Výs|edku veřejnosprávní kontro|y na místě u zák|adni ško|y a mateřské ško|y Nové Vese|í
se sid|em Na Městeěku 'l ' 592 14 Nové Vese|í, |e: 70881138 za období: rok 20í3

Kont|o|u pÍovedIi:

Ing. Kateřina Neuerová' vedoucí kontro|nI skupiny
Ing' Jiří Danihe|' č|en kontro|ní skupiny
Mi|os|av sobotka, č|en kontro|ní skupiny
František Hanus, č|en kontrolni skupiny

dne 11 ' 2' 2014 na zák|adě povéření č. 1.412014 ze dne 10. 2' 2014'

Přodmět kontřoIv:

Hospodaření s veřejnými prostředky' nak|ádání s majetkem obce, KeÚ příspěvková
organizace využivá ke sVé činnosti

Použité p.ávní předDisv:

. zákon é.320/2001 Sb.' o Íinanční kontro|e Ve veřejné spráVě a o změně někteÚch
zákonů (zákon o Íinančni kontrole), ve znění pozdějších předpisů

. zákon č' 250/2000 sb.' o rozpočtových pravid|ech územnlch rozpočtů' ve znění
pozdějšich předpisú

. zákon č' 563/1991 Sb', o úěetniďvi, ve znění pozdějších předpisú

. Vyh|áška é. 41612004 sb', kterou se provádí zákon č. 32012001 sb', o flnanční kontro|e
ve veřejné správě a o změně něktených zákonů (zákon o finančni kontro|e)' ve zněnl
zákona č' 309/2002 sb.' zákona č' 320/2002 sb' a zákona ]2312003 sb'

. Vyh|áška č' 4'l012009 sb', Kerou se provádějí některá ustanoveni zákona
č' 563í991 sb'' o účetniďví' ve znění pozdějších předpisú, pro něKeré Vybrané úěetni
jednotky

. České účetní standardy pro néKeré vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictvi
pod|e vyh|ášky č. 410/2009 sb'

. Vnitřní směrnice přispéVkové organizace

Protokol obsahuie:

1 Majetek
2 sm|uvníýztahy
3 Peněžni a věcné dary
4 Dop|ňková činnost
5 Vnitřní kontrolní systém



KontroIni zi ištění:

I Majeiek

1'1 Pořizeni maietku

zák|adní a mateřská ško|a Nové Vese|í se sid|em Na Městečku '1' lČ: 70881138 (dá|e jen
organizace) v obdobi roku 2013 pořidi|a'
- d|ouhodobý hmotný majetek (dále jen DH|V|) v ce|kové hodnotě 5o'122,5o,- Kč' Jedna|o

se o vybavení kuchyně - sporák' DHM byI pořizen v souladu se schvá|eným investiěnim
p|ánem

- dÍobný d|ouhodobý hmotný majetek (dá|e jen DDHM) V ce|kové hodnotě 523.722'62 Kě
(především Wbavení nové kuchyně)'

Drobný d|ouhodobý hmotný majetek s|edovaný na podrozvahovém úětu 902 (dá|e jen DDHM
na podrozvaze) je evidován v ce|kové hodnoté 3.2í8.í86'25 Kč' drobný dlouhodobý
nehmotný majetek sledovaný na podrozvahoVém účtu 901 (dá|e jen DDNM na podrozvaze)
v ceIkové hodnotě í03.481'34 Kč'

Hranici pro účtování DDHM na podrozvahových účtech mě|a organizace stanovenu
ve směrnici k majetku účinné od 1. 1, 2012, a to Ve výši 1 _ 3 000 Kč pro knihy urěené do
ško|ní knihovny a Ve \^ýši 5o0 - 3 000 Kč pro ostatni majetek'

Do majetkové evidence by| majetek zařazován k okamžiku jeho pořizení' V účetnictví
na majetkových účtech by|o o pořízení majetku účtováno souhrnně ke konci měsíce'

1.2 Vvřazení a evidence maietku

V kont[o|ovaném období organizace vyřadi|a:
- DHM v ce|kové hodnotě 104'531'- Kč - jedna|o se o kopírovací stroj Lanier' vjdeo.

souprava Mechanik, televizory Tesla
- DDH|vl V ce|kové hodnotě 147'765,30 Kč, např. mobi|, rádio' kuchyňské potřeby.

organizace k Vyřazenému majetku předloži|a |ikvidačni protokoly, které obsahova|y náVrh
|ikvidačni komise na vyřazeni majetku a rozhodnuti ředite|e o Vyřazení. součásti protoko|u
neby|o Vyjádření |ikvidační komise o zpúsobu a datu |ikvidace majetku' Majetek by| vyřazen
z majetkové evidence i účetnictvi ke dnijeho fyzické |ikvidace'

organizace evidova|a majetek na samostatných inventárních kartách v Pc programu'
na ktených by| dostatečně identiflkován' Namátkovým ověřenim po|ožek majetku
s inventárním čis|em '150/04D by|o zjištěno' Že majetek se nacházeI V prostorách organizace
v souladu s údaji o umístění majetku uvedenými na majetkových kartách'

1.3 Odpisv maietku

Nově pořízený odpisovaný majetek by| zatřiděn do správných odpisových skupin' s odpjsy
by|o započato V měsíci následujicim po zařazení do uŽívání'
Nedostatky neby|y zjištěny.

1'4 Ne!lécéds.p9!]ad!Lb9!9!9s!i
Pro nakládání s peněŽní hotovostí a s ceninami
dohody o hmotné odpovědnosti' organizace
pok|adní hotovosti ve výši 30. 000'. Kě.
Nedostatky nebyIy ziištěny.

by|y uzavřeny s odpovědnými zaměstnanci
mě|a vnitřním předpisem stanoven l.mit

Doporučení: Komise doporuěuie čísIovat ijednot|ivé dok|ady' které jsou zaúčtovány
pokladním dok|adem souhrnným.



1'5 Evidence a účtování zásob

Hospodaření se zásobami by|o upraveno směrnicí pro evidenci' účtování a oceňovánízásob'
p|atnou od 1, 12,2o'|2. organizace účtova|a zpŮsobem A o potravinách do ško|ní jídelny'
kance|ářský materiá| a čistící prostředky účtuje přímo do spotřeby'

Jednot|ivé druhy zásob na skladě by|y s|edovány v modu|ech Pc pÍogramu' Veškeré zásoby
by|y přjjímány na sk|ad v cenách pořizení a vydávány V cenách F|Fo.
Nedostatky neby|y zjištěny.

2 sm|uvní vztahy

2'1 Sm|uvní vztahv

Veškeré sm|ouvy uzavřené organizaci by|y založeny v šanonu a umístěny u ředite|e
organizace' Kopie provozních smluv (dodáVky energií' vody''.) by|y za|oŽeny u ekonomky
organizace' Jednalo se o sm|ouvy' kteÍé odsouhlasovala na došlé faktury jako osoba
odpovědná za účetní případ'

Ke kontrole byly Vybrány sm|ouvyI

. smlouva o poskytování s|užby webhostlng sfirmou Lec|avera s předmětem p|nění
poskytování Webhostingu. smluvní cena 405'- Kď měsíc'

cena p|něni by|a smIouvami nebo jejich dodatky stanovena v konkrétní Výši. popř' smIouva
odkazova|a na platný ceník doh|edate|ný na webových stránkách smIuvního paďnerc' zádná
z kontrolovaných smluv neobsahovaIa sankčnl ustanovení Výrazně nevýhodné pro
organtzact.

2'2 veřeiné zakázkv

organizace V roce 2013 nerea|izova|a veřejnou zakázku v sou|adu s ustanovenim zákona
č' 13712006 sb. v aktuá|ním zněni'

3 Peněžnia věcné dary

organizace V roce 2013 obdÉe|a peněŽni dary. Náhodným Výběrem by|a zkontro|ována
smlouva s íjrmou Efko.karton ze dne 19' 12' 2013 na částku 6000,. Kč a spanem
Jiřím B|odským ze dne 20' 12' 2013 na óástku 1000,. Kč' Dary jsou VyuŽíVány dle aktuální
potřeby škoIy.

o přijetí i pouŽití darú by|o úaováno v sou|adu s právními předpisy (přÍetí darú jako příjem
finančních prostředků na úěet 241 a současně zdroj rezervního Íondu na úěet 414' použiti
darú jako úbytek rezervního fondu na Účet 414 a současně \^ýnos na účtu 648)

organizace v kontrolovaném období neobdÉe|a žádný Věcný dar, jehož přijetí by vyŽadova|o
schvá|ení Radou městyse Nové Veselí'

organizace je na zák|adě ustanovení s20' ods' 1' pís. b zákona 357/1992 Sb' osvobozena
od da.ovaci daně.
Nedostatky nébyly zjištěny.

4 Doo|ňková ěinnost

organizace má ve zřizovací |istině povoleno vykonávání dvou doplňkových činností:
. hostinská činnost _ přis|ušné Živnostenské opráVnění by|o do|oŽeno
. pronájem nebytových prostor



Postup oddě|eného úétování o doplňkové činnosti věetně postupu přeúětování režijních
nákladů z hlavni do dop|ňkové činnosti měla organizace popsán Ve směrnici k účetnictví
Účinné od 1 '  1 '  2012 '

organizace před|ožiIa ke kontro|e kaIkuIaci oběda a ka|ku|aci hodinového pronájmu ško|ní
tě|ocvičny. obě kaIku|ace obsahova|y všechny druhy přímých i nepřímých nák|adů
a Vycháze|y ze skutečných nák|adú předchozího |oku' Ke ka|ku|ovaným jednotkovým
nák|adům by|a připoětena přiměřená mira zisku a stanovena cena poskytované sIuŽby.

JednotIivé dop|ňkoVé činnosti stedovaIa organizace oddě|eně pomocí anaIytických účtů
nákladů a Výnosů. o Výnosech dop|ňkové činnosti organizace účtovala prúběŽně na zák|adé
vydaných faktur nebo příjmových pokladních dok|adů - nebyla zjištěna jiná fakturace než
v kalku|ovaných cenách' RoVněŽ tak by|o prŮběŽně účtováno o nák|adech přímo
přiřaditelných k dop|ňkové činnosti' Na konci Íoku (V případě mezd na konci každého
mésice) přeúčtovala organizace z h|avní do dop|ňkové ěinnosti poměmou část režijnich
nákladú souvisejících s doplňkovou, a to V sou|adu s postupy stanovenými ve směrnici
k účetnictví'

V roce 2013 skonči|a dop|ňková činnost (hostinská činnost a pronájem nebytových prostor)
zlskem Ve Výši t5.875'58 Kč'
Nedostatky nebyIy ziištěny.

5 Vnitřníkontřo|nísystém

organizace předloži|a ke kontrole směrnici k finanéní kontro|e účinné od 1' 1.2012,
Ve které popsa|a postup při zajištění jednot|ivých fází řídicí kontro|y a urči|a zaměstnance
pověřené Výkonem finančni kontro|y' Podpisové vzory těchto zaměstnancú by|y příIohou
směrnice'

VykonáVání předběžné řídící kontroly před Vznikem nároku organizace do|oŽi|a podpisovým
záznamem přikazce operace na účetnich záznamech (např. na ka|ku|acích cen jíde|
Ve ško|ní jíde|ně, na darovacích sm|ouvách' .. '). Předběžnou kontro|u příjmů po vzniku
nároku organizace zajisti|a podpisovými záznamy příkazce operace a h|avní Účetni
na vydaných fakturách a příjmových pok|adních dokladech.

Předběžnou řídící kontro|u před Vznikem záVazku organizace do|oži|a podpisovými záznamy
příkazce operace a spráVce rozpočtu na uzavřených smIouvách' Jedna|o-|i se o jednorázové
ústní objednávky nebo nákupy v hotovosti' by|o Vykonání předběžné řídící kontro|y před
vznlkem závazku do|oženo podpisy příkazce operace a spráVce rozpočtu V samostatném
sešitu' ve Kerém si organizace ved|a stručné záznamy o povo|ených nákupech Úaký nákup
byl povo|en, v jaké Výši' datum povo|ení).

Předběžná řídící kontro|a po vzniku závazku byla do|oŽena podpisy příkazce operace
a h|avní účetni na doš|ýci fakturách a výdajových pokladních dok|adech.

Provádění průběžné kontro|y (kontro|y souh|asu odchozich p|ateb na doš|é faktury)
organizace do|oži|a podpisovým záznamem odpovědných zaměstnancú na výpisech
z bankovního účtu.

Při nás|edné řídící kontro|e je kontrolovanému dok|adu při|epen formu|ář o provedené
nás|edné řídící kontro|e' ktený obsahuje datum provedení kontro|y a podpis odpovědné
osoby. Byl zkontrolován dok|ad č. FP 296/í3 a formu|ář o nás|edné řídícÍ kontro|e ze dne
'14 . ' to .2013.

Nedostatky nebyIy zjištěny.

zpráva o odstranění ziištěnÝch nedostatkú:

Kontro|ou neby|y zjištěny záVaŽné chyby a nedostatky'



Poučení;
Proti obsahu protoko|u j9 moŽné podat lng. Kateňně Neuerové pisemné a zdúvodněné
námitky, a to ve |hťÍtě 5 dnů ode dne seznámení se s protoko|em.

V Novém VeEe|í dne 'l1. 2. 2014

Ing. Kateřina Neuerová

Ing' Jiři Danihel

Miloslav Sobotka

František Hanus

Protoko| by| vyhotoven ve 2 výtisc|ch.

/podpis/

/podpis/

/podpiý

/podpis/

-!É"

Rozdě|ovník:
Vyt|sK c' 1 - mestys Nov€ Ves€|| '

ě.2 - zák|adn| škola a mateŘská ško|a NoVé Vese|l se síd|em Na Městečku 1'
592 14 Nové Vese|í, |Č: 7088'1138

s c€|ým obsahem protoko|u č. '|l2o14 by| dne ..4'1.H1.. seznámen a vÍisk č. 2 protoko|u
č. 1/2014 převza|:

',.
' t;z'.' (. -:',í . .

MóÍ. Tomáš Auóustýn
ředitel zák|adní školy a mateřské ško|y NoVé Vese|Í


