PROTOKOL O KONTROLE

Zpráva o iýsledku veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace
Mateřská škola Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace
"Kontrolní orgán:

Obec Bílá Lhota, kontrolní výbor

Kontrolovaná organizace: Mateřská Škola Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková
organizace, zastoupená ředitelkou Vladimírou Spurnou

KontrolujÍcÍ:

Ondřej Hanuš

předseda kontrolního výboru

Miroslav Sedlář

Člen kontrolního výboru

Vojtěch Mot'ka

člen kontrolního výboru

Datum kontroly:

8.12.2020

Kontrolované období:

1.1.2019 - 31.10.2020

Předmět kontroly: Kontrola hospodařeni příspěvkové organizace s prostředky obce
(provozní dotace od obce Bílá Lhota)
Kontrolní zjištěni:

1. Příspěvková organizace použila všechny přidělené prostředky z rozpočtu zřizovatele
obce Bílá Lhota ve výše uvedeném období na daný účel. Předpis dotací na rok 2019 byl
1 010 900 KČ, organizace obdržela v roce 2019 provozní dotace v plné výši. Předpis
provozních dotací na rok 2020 je stanoven na 874 515 KČ, do dnešního dne bylo od
zřizovatele vyplaceno k 31.10.2020 780 000 KČ. Z provozních dotací od zřizovatele byly
hrazeny zejména náklady na elektřinu, plyn, vybavení školní kuchyně a ostatní služby
souvÍsejÍcÍ s provozem mateřské školy a kuchyně.

'

2. Při kontrole byla předložena pokladní kniha Mateřské Školy a zůstatek byl k 31.12.2019
31 728 KČ a pokladní kniha Školní jídelny, kde Činí zůstatek 19 825 KČ.
Zůstatek v pokladně Mateřské Školy k 31.10.2020 byl 7 153 KČ a Školní jídelny 17 751
Kč.
Na bankovním účtu příspěvkové organizace Činil zůstatek k 31.12.2019 304 657,32 KČ
a na bankovním účtu FKSP 2 878,90KČ.
Zůstatek na běžném účtu k 31.10.2020 byl 725 184,84 KČ a na účtu FKSP 18 606,90 KČ.

3. V školním roce 2019/2020 bylo v mateřské škole zapsáno 73 dětí, v roce 2020/2021 64
dětí. Školné za Žáka je hrazeno ve výši 350 KČ měsíčně. Za rok 2019 bylo vybráno na
Školném 149 450 KČ. Děti předškolního věku Školné nehradí. Vybrané školné bylo
použito výhradně pro potřeby děti - vybavení jednotlivých odděleni, hry, psací potřeby
a učebni pomůcky, vstupné na divadelní představení, cestovné a přednášky.
V prvním pololetí letošního roku byla MŠ v první vlně epidemie od 17.3. do 24.5.
"

2020 uzavřena, ani po otevření nenastoupily všechny děti (např. děti které by mohly
ohrozit doma rizikové rodinné příslušníky). To se projevilo na výběru Školkovného.
Plán výběru školkovného za l.pololetí 2020 byl 92 400 KČ, skutečnost 58 800 KČ,
ztráta 33 600 KČ.

4. Hospodářský výsledek z hlavní Činnosti k 31.12.2019 činil -170 614,16 KČ a z vedlejší
(doplňkové) Činnosti činil -41 034,75 KČ. K 31.10.2020 Činí hospodářský výsledek
z hlavní činnosti 169 062,51 KČ a z vedlejší Činnosti 33 747,73 KČ. Školní jídelna vaří
v rámci doplňkové Činnosti i pro cizí strávníky. Ubyli cizí strávníci oproti roku 2019
(12 obědů fy Zenit)- to má vliv na režijnívýdaje.
5. Byla provedena kontrola správnosti a věrohodnosti vedení účetnictví, kontrola
pokladních dokladů a přijatých faktur. Účetnictví zpracovává účetní
Při kontrole k 31.12.2019 a k 31.10.2020 nebylo shledáno porušení zákona.

6. Ekonomickým dopadem na rozpočet 2020 bylo také zavřeni základni školy po více
jak 4 měsíce v roce a tím úbytek obědů pro zaměstnance základní školy (závodní
stravování). V období uzavřené mateřské školy klesla spotřeba el. energie, ale
vzhledem k neodebranému nasmlouvanému množství se výrazně zvýšila cena za
kWh. výsledkem je vyšší platba za el. energii, než se dle rozpočtu očekávalo.

Shledaná poruŠení zákona:

Při kontrole nebylo shledáno porušení zákona

Opatření k nápravě nedostatků:

Nedostatky nebyly zjištěny

V Bílé Lhotě dne 8.12.2020
Za kontrolní výbor:

Ondřej Hanuš
Miroslav Sedlář
Vojtěch Mot'ka

Za příspěvkovou organizaci:

Vladimíra Spurná

