
Městys Nové Vese|í

Na Městečku ].1.4

592 74 Nové Vese|í

|Č:O0294926

Č.1. rurruv _575-Ll2o77

V Novém Vese|ídne 1.4. 8.2017

PRoToKoL č. 2l2ol7

o výs|edku finanční kontro|y a kontro|y hospodaření u příspěvkové organizace Zák|adní ško|a
a Mateřská ško|a, příspěvková organizace, Na Městečku 1, Nové Vese|í.

Kontro|a by|a provedena V souladu s s 13 odst' 1 zákona č. 32ol2oo1' Sb., o finanční kontro|e
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen zákon o f inanční kontro|e) a v sou|adu s 5 ].2
zákona č'255/20t2, o kontrole (dále jen kontro|nířád).

Kontro|níorgán: MěstysNovéVeselí

Kontro|ovaná osoba: Zák|adní ško|a a Mateřská škola, příspěvková organizace

KontroIující: Petra Bartoňová, vedoucí kontroIní skupiny

A|ice Landsmanová, členka kontroIní skupiny

Mgr. Jan Landsman, č|en kontroIní skupiny

Datum a čas kontro|y:  29.6.2ot7 od 8 '00 hod do 11 '00 hod

KontroIované období: rok 2016

Předmět kontroly: Kontro|a účetních dok|adů za rok 2016

Kontro|a provedení inventarizace za rok 2016

PRŮBĚH KoNTRoLY A KoNTRoLruí zltŠrĚruÍ

1. Kontrola účetních dok|adů za rok 2016

Byly kontro|ovány účetní dok|ady za rok 20].6. Pok|adní dok|ady příjmové, výdajové pokIadnídok|ady,
kniha doš|ých a vydaných faktur, dok|ady běžných účtů a čerpání sociá|ního fondu. Příspěvková
organizace používá institutu |imitovaného přís|ibu, individuá|ního přís|ibu, je prováděna předběžná
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(schva|ovací postupy), průběžná (operační postupy) a nás|edná kontro|a (revizní postupy). Dok|ady
by|y kontrolovány z h|ediska 5 11 zákona č. 5631199]. Sb., o účetnictví a vsou|adu se zákonem
č.3z0l2ool Sb., f inanční kontro|e. Kontro|ou účetních dok|adů byly zj ištěny nedostatky v chybějících
podpisem na dok|adech d|e 5 26 zákona č. 3201200I Sb. Tyto nedostatky byli odstraněny během
kontroly.

Doporučení:

Důs|edně dodržovat zavedené postupy d|e směrnice o f inanční kontrole a výše uvedených zákonů.

2. Kontrola provedení inventarizace za rok 2016

Ke kontroIe by|i  předloženy inventurnísoupisy organizace, zpráva o provedení inventar izace,

zařazovací a vyřazovací protoko|y. Kontro|ou nebyli zjištěny chyby a nedostatky.

Protoko| č.2I2oL7 o provedené kontro|e obsahuje 2 strany.

Poučení:

Proti Protoko|u č' 2/2oI7 může kontro|ovaná osoba podat pod|e 5 13 zákona č' 255/2012 Sb., o

kontro|e (kontro|ní řád) písemné a zdůvodněné námitky k rukám vedoucí kontrolní skupiny Petry

Bartoňové, na adresu Na MěstečkuIL4, a to Ve |hůtě 15 dnů od doručenítohoto protokolu. Pokud

|hůta k podání námitek uplyne marně, je kontro|a ve smys|u 5 18 písm. b) kontro|ního řádu ukončena.

Datum vyhotovení protoko|u č,2/2017 14. srpna 2017

Pod pisy kontroIních pracovníků

Petra Bartonová, vedoucí kontro|ní skupiny //
l t  /

A|ice Landsmanová, č|en kontro|ní skupiny /-,;|,4? ........+,..:.(- 
1'd)2'::'""' 

/ 
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J a n La n d s m a n, č | e n ko n t ro I n í s k u p i n y ....,-{. l.1: #--::=**-

Protoko| č.2/zol7 byl vyhotoven ve třech stejnopisech: 
'

Výtisk č. 1 pro Městys Nové Veselí, MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta

Výtisk č. 2 pro Petru Bartoňovou, vedoucí kontro|ní skupiny

Výtisk č. 3 pro Zák|adníškolu a Mateřskou ško|u Nové Vese|í, Mgr. Tomáš Augustýn, ředite|

Převza|:

MVDr. Zdeněk Kř ivánek, starosta . . . . . . . . . .
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1 . 'M gr. To má š Au gustýn, řed ite| ..,. ' , ,,,,,, ' '|.: l: '
(-,. (' ,'


