
PROTOKOL O KONTROLE

Zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace
Mateřská škola Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace

"KontrolnI orgán: Obec Bílá Lhota, ·kontrolní výbor

Kontrolovaná osoba: Mateřská.škola Bilá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace za
kontrolovanou osobu - ředitelka

KontroIujicŕ . ondřej Hanuš
Miroslav Sedlář
vojtěch Mot'ka

Datum kontroly: 31.5.2019

předseda kontrolního výboru
Člen kontrolnIho výboru

,člen kontrolnIho výboru

Kontrolované období: 30.4.2018 - 31.3.2019

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

Kontro|ní zjištění:

1. Příspěvková organizace použila všechny přidělené prostředky z rozpočtu zřizovatele
obce B,ilá Lhota ve výše uvedeném období na daný účel. Předpis dotací na rok 2018 byl
754 000,-KČ, organizace obdržela v roce 2018 provozní dotace v plné výši. Předpis
provozních dotací na rok 2019 je stanoven na 1010 900,-KČ, do dneŠního dne bylo.od
zřizovatele vyplaceno k 31.3.2019 440 000,-KČ, k 31.5.2019 585 000,-KČ. Z provozních
dotaci od zřizovatele byly hrazeny zejména náklady na elektřinu, plyn, hračky, vybaveni
školní kuchyně a ostatní služby souvÍsejÍcÍ s provozem mateřské Školy a kuchyně.

2. Při kontrole byla předložena pokladni kniha Mateřské školy a zůstatek byl k 31.12.2018
18 669,-KČ a pokladní kniha Školní jídelny, kde činí zůstatek 12 476,-KČ.
Zůstatek v pokladně Mateřské školy k 31.3.2019 byl 18 349,-KČ a školní jídelny 14 382,-
KČ.
Na bankovním účtu příspěvkové organizace Činil zůstatek k 31.1.2.2018 254 786,11 KČ a
na bankovním účtu FKSP 307,90KČ.
Zůstatek na běžném účtu k 31.3.2019byl 325 470,81KČ a na účtu FKSP 784,90 KČ.



3. Po celé kontrolované období měla MŠ plně obsazenou kapacitu. Školné na žáky je
hrazeno ve výši 350,- KČ měsíčně. Za rok 2018 bylo vybráno na školném 107 450,- KČ a
v období od 1.1.2019 do 31.3.2019 bylo vybráno na Školném 37 800,- KČ. Děti
předško|njho věku Školné nehradí. Vybrané školné bylo použito výhradně pro potřeby
dětí - vybaveni jednotlivých odděleni, hry, psací potřeby a učební pomůcky, vstupn'é na

" divadelní představeni, cestovné a přednášky

4. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti k 31.12.2018 Činil -1 469,18KČ a z vedlejší
(doplňkové) Činnosti Činil 74,20KČ. K 31.3.2019 činí hospodářský výsledek z hlavni
Činnosti 12 987,09KČ a z vedlejší Činnosti 18 530,70KČ. Školní jídelna vaří v rámci
doplňkové činnosti i pro cizí strávníky.

5. Byla provedena kontrola správnosti a věrohodnosti vedení účetnictví, kontrola
pokladních dokladů a přijatých faktur. Účetnictví zpracovává účetní H
Při kontrole k 31.12.2018 a k 31.3.2019 nebylo shledáno porušení zákona.

6. V mateřské škole stále probíhá dotační projekt na podporu v péči o děti do 3 let
Chůva pro děti MŠ se v roce 2018 a 2019 osvědčil a prodloužen do srpna 2020.

7. Došlo ke změně pověřence agendy GDPR k 1.7.2019. Poskytovatel bude stejný jako
má zřizovatel obec Bílá Lhota. Náklady se snÍŽÍ na 900,- KČ měsíčně.

Shledaná porušení zákona: Při kontrole nebylo shledáno porušení zákona

Opatřeni k nápravě nedostatků: Nedostatky nebyly zjištěny

V Bilé Lhotě dne 31.5.2019

Za kontrolní výbor: ondřej Hanuš

Miroslav Sedlář

vojtěch Mot'ka

Za příspěvkovou organizaci:


