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PRoToKoLč.2l2ol7
o výs|edkufinanční
kontro|ya kontro|yhospodaření
u příspěvkové
organizaceZák|adní
ško|a
příspěvková
Na Městečku
1, NovéVese|í.
a Mateřskáško|a,
organizace,
Kontro|aby|a provedenaV souladus s 13 odst' 1 zákona č. 32ol2oo1'Sb., o finanční
kontro|e
(dá|ejen zákono finanční
předpisů
kontro|e)
s 5 ].2
ve veřejné
správě,ve zněnípozdějších
a v sou|adu
zákonač'255/20t2,
o kontrole(dálejen kontro|nířád).
Kontro|níorgán:

MěstysNovéVeselí

Kontro|ovaná
organizace
osoba: Zák|adní
ško|a
a Mateřskáškola,příspěvková
KontroIující:

PetraBartoňová,
vedoucí
kontroIní
skupiny
A|iceLandsmanová,
kontroIní
skupiny
členka
kontroIní
Mgr.JanLandsman,
č|en
skupiny
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KontroIované
období:rok2016
Předmětkontroly:

za rok2016
Kontro|a
účetních
dok|adů
Kontro|aprovedení
inventarizace
za rok2016

PRŮBĚHKoNTRoLY
A KoNTRoLruí
zltŠrĚruÍ
1. Kontrolaúčetních
dok|adů
za rok 2016
příjmové,
pokIadnídok|ady,
Bylykontro|ovány
za rok20].6.Pok|adní
výdajové
účetní
dok|ady
dok|ady
knihadoš|ých
a vydanýchfaktur,dok|adyběžných
účtů
a čerpání
fondu.Příspěvková
sociá|ního
je prováděnapředběžná
používá
přís|ibu,
přís|ibu,
organizace
institutu|imitovaného
individuá|ního
L

I

(revizní
postupy).Dok|ady
(operační
postupy)
průběžná
kontro|a
(schva|ovací
postupy),
a nás|edná
a vsou|aduse zákonem
Sb.,o účetnictví
z h|ediska5 11 zákonač.5631199].
by|ykontrolovány
v chybějících
nedostatky
dok|adů
bylyzjištěny
účetních
kontro|e.
Kontro|ou
č.3z0l2oolSb.,finanční
podpisemna dok|adechd|e 5 26 zákonač.3201200ISb. Tyto nedostatkybyli odstraněnyběhem
kontroly.
Doporučení:
zákonů.
postupyd|esměrnice
kontrolea výšeuvedených
o finanční
zavedené
dodržovat
Důs|edně

2. Kontrola provedeníinventarizaceza rok 2016
zprávao provedeníinventarizace,
inventurnísoupisy
organizace,
Ke kontroIeby|ipředloženy
zařazovacía vyřazovacíprotoko|y.Kontro|ounebylizjištěnychyby a nedostatky.
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kontro|e
obsahuje
Protoko|
č.2I2oL7
o provedené
Poučení:
osobapodat pod|e5 13 zákonač' 255/2012Sb.,o
Proti Protoko|uč' 2/2oI7 můžekontro|ovaná
(kontro|ní
skupinyPetry
námitkyk rukámvedoucíkontrolní
řád) písemné
a zdůvodněné
kontro|e
protokolu.
Pokud
15 dnůod doručenítohoto
a to Ve |hůtě
na adresuNa MěstečkuIL4,
Bartoňové,
řáduukončena.
ve smys|u
k podání
námitekuplynemarně,je kontro|a
|hůta
5 18 písm.b) kontro|ního
protoko|u
14.srpna2017
č,2/2017
Datumvyhotovení
pracovníků
PodpisykontroIních
skupiny
PetraBartonová,vedoucíkontro|ní
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Jan Landsman, č|en kont roInískupiny ....,-{. l.1: #--::=**'
ve třechstejnopisech:
Protoko|
č.2/zol7bylvyhotoven
Výtiskč.1 pro MěstysNovéVeselí,MVDr.ZdeněkKřivánek,starosta
skupiny
vedoucíkontro|ní
Výtiskč.2 pro PetruBartoňovou,
ředite|
NovéVese|í,
Mgr.TomášAugustýn,
Výtiskč.3 proZák|adníškolu
a Mateřskouško|u
Převza|:
MVDr.ZdeněkKřivánek,starosta..........
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