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Protoko|č.í/20í4
veřejnosprávní
o Výs|edku
kontro|yna místěu zák|adniško|ya mateřskéško|yNovéVese|í
se sid|emNa Městeěku'l' 592 14 NovéVese|í,
|e:70881138
rok 20í3
za období:
pÍovedIi:
Kont|o|u

Ing.Kateřina
Neuerová'
vedoucí
kontro|nI
skupiny
Ing'JiříDanihe|'
č|en
kontro|ní
skupiny
Mi|os|av
sobotka,č|enkontro|ní
skupiny
František
Hanus,č|en
kontrolni
skupiny
dne 11' 2' 2014na zák|aděpovéření
č.1.412014
ze dne 10.2' 2014'

Přodmět kontřoIv:
Hospodařenís veřejnými prostředky' nak|ádánís majetkem obce, KeÚ příspěvková
organizacevyuživáke sVéčinnosti

Použitép.ávnípředDisv:
.
.
.
.
.
.
.

kontro|eVe veřejnéspráVě a o změně někteÚch
zákon é.320/2001Sb.' o Íinanční
(zákon
předpisů
zákonů
o Íinančni
kontrole),
ve zněnípozdějších
zákon č' 250/2000 sb.' o rozpočtovýchpravid|echúzemnlchrozpočtů've znění
pozdějšichpředpisú
předpisú
zákon č'563/1991Sb', o úěetniďvi,ve zněnípozdějších
kontro|e
Vyh|áškaé.41612004sb', kterouse provádízákon č.32012001sb', o flnanční
ve veřejnésprávě a o změně něktenýchzákonů(zákon o finančnikontro|e)'ve zněnl
zákonač'309/2002sb.' zákona č'320/2002sb' a zákona ]2312003sb'
Vyh|áška č' 4'l012009sb', Kerou se provádějí některá ustanoveni zákona
předpisú,pro něKeréVybranéúěetni
č'563í991 sb'' o účetniďví'
ve zněnípozdějších
jednotky
jednotky,kterévedou účetnictvi
Českéúčetní
standardypro néKerévybranéúčetní
pod|evyh|áškyč.410/2009sb'
VnitřnísměrnicepřispéVkové
organizace

Protokol obsahuie:
1
2
3
4
5

Majetek
sm|uvníýztahy
Peněžnia věcnédary
Dop|ňková
činnost
Vnitřníkontrolní
systém

KontroIniziištění:
I

Majeiek

1'1 Pořizenimaietku

'1'lČ:70881138(dá|ejen
zák|adní
a mateřskáško|aNovéVese|íse sid|emNa Městečku
organizace)
v obdobiroku2013pořidi|a'
- d|ouhodobý
hmotnýmajetek(dálejen DH|V|)
v ce|kové
hodnotě5o'122,5o,Kč'Jedna|o
kuchyně- sporák'DHM byIpořizenv souladuse schvá|eným
investiěnim
se o vybavení
p|ánem
- dÍobnýd|ouhodobýhmotnýmajetek(dá|ejen DDHM)V ce|kovéhodnotě523.722'62Kě
(především
Wbavenínovékuchyně)'
Drobnýd|ouhodobý
hmotnýmajeteks|edovanýna podrozvahovém
úětu902 (dá|ejen DDHM
je evidovánv ce|kovéhodnoté3.2í8.í86'25Kč' drobnýdlouhodobý
na podrozvaze)
nehmotnýmajeteksledovanýna podrozvahoVém
901 (dá|ejen DDNM na podrozvaze)
účtu
v ceIkové
hodnotěí03.481'34
Kč'
Hranici pro účtováníDDHM na podrozvahovýchúčtechmě|a organizace stanovenu
ve směrnicik majetkuúčinné
od 1. 1, 2012,a to Ve výši1 _ 3 000 Kčpro knihyurěenédo
ško|ní
knihovnya Ve \^ýši
5o0 - 3 000 Kčproostatnimajetek'
Do majetkovéevidence by| majetek zařazován k okamžikujeho pořizení' V účetnictví
na majetkových
účtech
by|oo pořízení
majetkuúčtováno
souhrnněke konciměsíce'
1.2 Vvřazenía evidencemaietku
V kont[o|ovaném
obdobíorganizacevyřadi|a:
- DHM v ce|kové
hodnotě104'531'-Kč - jedna|ose o kopírovací
strojLanier'vjdeo.
Tesla
soupravaMechanik,
televizory
- DDH|vl
potřeby.
V ce|kové
hodnotě147'765,30
Kč,např.mobi|,rádio'kuchyňské
protokoly,kteréobsahova|ynáVrh
organizace k Vyřazenémumajetkupředloži|a|ikvidačni
|ikvidačni
komise na vyřazeni majetkua rozhodnutiředite|eo Vyřazení.součástiprotoko|u
neby|oVyjádření|ikvidační
komiseo zpúsobua datu |ikvidacemajetku'Majetekby|vyřazen
z majetkové
ke dnijehofyzické|ikvidace'
evidencei účetnictvi
organizace evidova|amajetek na samostatnýchinventárníchkartách v Pc programu'
na ktených by| dostatečně identiflkován' Namátkovým ověřenim po|ožek majetku
s inventárním
čis|em'150/04Dby|ozjištěno'Že majetekse nacházeIV prostoráchorganizace
v souladus údajio umístění
majetkuuvedenýmina majetkových
kartách'
1.3 Odpisvmaietku
Nově pořízenýodpisovanýmajetekby| zatřiděndo správnýchodpisovýchskupin' s odpjsy
po zařazení
do uŽívání'
by|ozapočato
V měsícinásledujicim
Nedostatkyneby|yzjištěny.

1'4 Ne!lécéds.p9!]ad!Lb9!9!9s!i
Pro nakládánís peněŽníhotovostía s ceninamiby|yuzavřenys odpovědnýmizaměstnanci
dohody o hmotnéodpovědnosti'organizace mě|a vnitřnímpředpisem stanoven l.mit
pok|adní
hotovostive výši30. 000'. Kě.
NedostatkynebyIyziištěny.

dok|ady'kteréjsou zaúčtovány
Doporučení:
Komisedoporuěuie
čísIovat
ijednot|ivé
pokladním
souhrnným.
dok|adem

1'5 Evidencea účtování
zásob
proevidenci'účtování
Hospodaření
se zásobamiby|oupraveno
směrnicí
a oceňovánízásob'
jídelny'
p|atnou
zpŮsobemA o potravinách
od 1, 12,2o'|2.organizaceúčtova|a
do ško|ní
prostředkyúčtuje
přímodo spotřeby'
kance|ářskýmateriá|a čistící
v modu|ech
Pc pÍogramu'
Veškeré
zásoby
Jednot|ivé
druhyzásob na skladěby|ys|edovány
by|ypřjjímány
a vydáványV cenáchF|Fo.
na sk|adv cenáchpořizení
Nedostatkyneby|yzjištěny.
2 sm|uvnívztahy
2'1 Sm|uvní
vztahv
Veškerésm|ouvyuzavřenéorganizaci by|y založenyv šanonu a umístěnyu ředite|e
organizace'Kopie provozníchsmluv (dodáVkyenergií'vody''.) by|yza|oŽenyu ekonomky
organizace'Jednalo se o sm|ouvy'kteÍéodsouhlasovalana došléfakturyjako osoba
případ'
odpovědná
za účetní
Ke kontrolebylyVybránysm|ouvyI
.

smlouva o poskytování
s|užbywebhostlngsfirmou Lec|averas předmětemp|nění
poskytování
cena405'-Kď měsíc'
Webhostingu.
smluvní

v konkrétní
Výši.popř'smIouva
cena p|něniby|asmIouvami
nebojejichdodatkystanovena
paďnerc'zádná
na webovýchstránkáchsmIuvního
odkazova|ana platnýceníkdoh|edate|ný
z kontrolovanýchsmluv neobsahovaIasankčnl ustanoveníVýrazně nevýhodnépro
organtzact.
2'2 veřeinézakázkv
zákona
veřejnouzakázkuv sou|adus ustanovenim
organizaceV roce 2013 nerea|izova|a
č'13712006
sb. v aktuá|ním
zněni'
3 Peněžniavěcnédary
organizace V roce 2013 obdÉe|apeněŽnidary. NáhodnýmVýběremby|a zkontro|ována
smlouva s íjrmou Efko.kartonze dne 19' 12' 2013 na částku 6000,. Kč a spanem
dle aktuální
JiřímB|odskýmze dne 20' 12' 2013 na óástku 1000,.Kč'Dary jsou VyuŽíVány
potřebyškoIy.
o přijetíi pouŽitídarúby|oúaovánov sou|adus právnímipředpisy(přÍetídarújako příjem
prostředků
finančních
na úěet241 a současnězdroj rezervníhoÍonduna úěet414' použiti
jako
na účtu
648)
darú
úbytekrezervního
fonduna Účet414 a současně\^ýnos
žádnýVěcnýdar,jehožpřijetíby vyŽadova|o
obdobíneobdÉe|a
organizacev kontrolovaném
Radou městyseNovéVeselí'
schvá|ení
organizaceje na zák|aděustanovenís20' ods' 1' pís.b zákona 357/1992Sb' osvobozena
od da.ovacidaně.
Nedostatkynébylyzjištěny.
4

Doo|ňkováěinnost

organizacemá ve zřizovací|istiněpovolenovykonávánídvoudoplňkovýchčinností:
. hostinskáčinnost_ přis|ušné
Živnostenské
opráVnění
by|odo|oŽeno
. pronájemnebytovýchprostor

režijních
Postup oddě|enéhoúétování
o doplňkovéčinnostivěetně postupu přeúětování
nákladůz hlavni do dop|ňkovéčinnostiměla organizacepopsán Ve směrnici k účetnictví
Ú č i n noéd 1 ' 1 ' 2 0 1 2 '
organizace před|ožiIa
ke kontro|ekaIkuIacioběda a ka|ku|acihodinovéhopronájmuško|ní
tě|ocvičny.obě kaIku|aceobsahova|yvšechny druhy přímých i nepřímýchnák|adů
jednotkovým
a Vycháze|yze skutečnýchnák|adúpředchozího|oku' Ke ka|ku|ovaným
nák|adům
by|apřipoětenapřiměřenámira zisku a stanovenacena poskytované
sIuŽby.
účtů
JednotIivé
dop|ňkoVé
činnostistedovaIaorganizaceoddě|eněpomocíanaIytických
prúběŽně
nákladůa Výnosů.
o Výnosechdop|ňkové
činnosti
organizaceúčtovala
na zák|adé
vydanýchfaktur nebo příjmovýchpokladníchdok|adů- nebyla zjištěnajiná fakturacenež
v kalku|ovanýchcenách' RoVněŽ tak by|o prŮběŽně účtovánoo nák|adech přímo
přiřaditelnýchk dop|ňkovéčinnosti'Na konci Íoku (V případě mezd na konci každého
mésice)přeúčtovala
organizacez h|avnído dop|ňkovéěinnosti poměmou část režijnich
nákladúsouvisejících
s doplňkovou,a to V sou|adus postupy stanovenýmive směrnici
k účetnictví'
V roce 2013 skonči|a
dop|ňkováčinnost(hostinskáčinnosta pronájemnebytovýchprostor)
zlskemVe Výšit5.875'58Kč'
NedostatkynebyIyziištěny.
5 Vnitřníkontřo|nísystém
kontro|eúčinné
od 1' 1.2012,
organizacepředloži|a
ke kontrolesměrnicik finanéní
jednot|ivých
fází řídicíkontro|ya urči|azaměstnance
Ve kterépopsa|apostuppři zajištění
pověřenéVýkonemfinančnikontro|y'Podpisovévzory těchto zaměstnancúby|y příIohou
směrnice'
podpisovým
VykonáVánípředběžné
řídící
kontrolypřed Vznikemnárokuorganizacedo|oŽi|a
záznamem přikazce operace na účetnichzáznamech (např. na ka|ku|acíchcen jíde|
jíde|ně,
příjmů
po vzniku
kontro|u
Ve ško|ní
na darovacích
sm|ouvách'..'). Předběžnou
nároku organizace zajisti|a podpisovýmizáznamy příkazce operace a h|avníÚčetni
pok|adních
na vydanýchfakturácha příjmových
dokladech.
podpisovýmizáznamy
Předběžnouřídící
kontro|upřed VznikemzáVazkuorganizacedo|oži|a
příkazceoperacea spráVcerozpočtu
na uzavřenýchsmIouvách'Jedna|o-|i
se o jednorázové
předběžné
řídícíkontro|ypřed
ústníobjednávkynebo nákupy v hotovosti'by|oVykonání
vznlkemzávazku do|oženopodpisy příkazceoperace a spráVce rozpočtuV samostatném
záznamyo povo|enýchnákupechÚaký nákup
sešitu've Kerémsi organizaceved|astručné
byl povo|en,v jakéVýši'datumpovo|ení).
Předběžnářídícíkontro|apo vzniku závazku byla do|oŽenapodpisy příkazceoperace
dok|adech.
a h|avníúčetni
na doš|ýcifakturácha výdajovýchpokladních
Provádění průběžnékontro|y(kontro|ysouh|asu odchozich p|ateb na doš|éfaktury)
organizace do|oži|apodpisovým záznamem odpovědných zaměstnancúna výpisech
z bankovního
účtu.
dok|adupři|epenformu|ářo provedené
Při nás|ednéřídícíkontro|eje kontrolovanému
nás|ednéřídícíkontro|e'ktenýobsahuje datum provedeníkontro|ya podpis odpovědné
kontro|eze dne
osoby.Byl zkontrolovándok|adč.FP 296/í3a formu|ářo nás|ednéřídícÍ
'14.'to.2013.
NedostatkynebyIyzjištěny.
zpráva o odstraněníziištěnÝchnedostatkú:
Kontro|ouneby|yzjištěnyzáVaŽnéchybya nedostatky'

Poučení;
j9 moŽnépodatlng. KateňněNeuerové
pisemnéa zdúvodněné
Protiobsahuprotoko|u
námitky,a to ve |hťÍtě
5 dnůode dne seznámeníse s protoko|em.
V Novém
VeEe|í
dne 'l1.2. 2014
Ing.KateřinaNeuerová

/podpis/

Ing'Jiři Danihel

/podpis/

MiloslavSobotka

/podpiý

František
Hanus

/podpis/

Protoko|by|vyhotovenve 2 výtisc|ch.

-!É"
Rozdě|ovník:
Vyt|sK c' 1 -

ě.2 -

mestys Nov€ Ves€ | |

'

zák|adn|školaa mateŘská
1'
ško|aNoVéVese|lse síd|emNa Městečku
59214 NovéVese|í,
|Č:7088'1138

s c€ | ým obsahemprotoko|u
č.'|l2o14by|dne..4'1.H1.. seznámena vÍiskč.2 protoko|u
převza|:
č.1/2014
',.

' t;z'.'(. -:',í . .

MóÍ.TomášAuóustýn
ředitelzák|adní
školya mateřské
ško|y
NoVéVese|Í

