
PROTOKOL O KONTROLE

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

·Kontrolnľ orgán: Obec Bílá Lhota, kontrolní výbor

Kontrolovaná organizace: Základní škola Bilá Lhota, okres Olomouc, příspěvková
organizace zastoupená ředitelem Mgr. Radkem PospIšilem

KontrolujIcŕ ondřej Hanuš
Miroslav Sedlář
vojtěch Motka

Datum kontroly: 8.12.2020

předseda kontrolního výboru
Člen kontrolnIho výboru
člen kontrolního výboru

Kontrolované období: 1.1.2019 - 31.11.2020

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

Kontrolní zjištění:

i. Příspěvková organizace použila všechny přidělené finanční prostředky z rozpočtu
zřizovatele obce Bilá Lhota za kontrolované období na daný úČel.
Předpis dotaci od zřizovatele na rok 2019 na provoz a mzdy je 2 085 000 KČ, z toho na
mzdy j,e 700 000 KČ a na provoz 1 385 000 KČ. K 31.12.2019 obdržela organizace dotace
od OÚ na provoz a mzdy ve výši 2 085 000 KČ.
Předpis dotaci od zřizovatele na rok 2020 na provoz a mzdy je 1 950 000 KČ, z toho na
mzdy je 200 000 KČ (peníze na mzdy nebudou využity, veškeré náklady jsou hrazeny ze
státního rozpočtu) a na provoz 1 750 000 KČ. K 31.11.2020 bylo organizaci poskytnuto
na provoz 1 950 000 KČ.
Z provozních dotaci jsou "hrazeny zejména provozní náklady Školy a to náklady na plyn,
elektřinu, účetnictví, opravy a udržování a kancelářský materiál a ostatní služby
související s provozem Školy.

2. Byla provedena kontrola správnosti a věrohodnosti vedení účetnictví. Účetnictví
zpracovává externě účetní Při kontrole rozvahy a výsledovky k 31.12.2019
a k 31.10.2020 nebyly shledány Žádné nedostatky.

3. Při kontrole byla předložena pokladni kniha a byla provedena kontrola pokladny a
pokladních dokladů. Pokladní zůstatek k 31."12.2019 činil 2 516 KČ, stav pokladny k



30.11.2020 byl 9 168 KČ. Stav účtu FKSP k datu 30.12.2019 byl 129 655,09 KČ a zůstatek
na běžném účtu činil k 31.12.2019 2 339 151,94 KČ. Stav účtu FKSP k datu 31.10.2020 byl
205 332,59 KČ a zůstatek na běžném účtu k 31.10.2020 Činil 4 029 169,33 KČ.

4. S hrazením pohledávek nemá příspěvková organizace problémy, všechny pohledávky
jsou hrazeny ve splatnosti.

·5. Hospodářský výsledek z hlavní Činnosti k 31.12.2019 činil 36 057,95 KČ a z vedlejší
hospodářské činnosti 5 765 kč. výsledek hospodaření z prostředků na provoz je
41 822,95 kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí k 31.10.2020 711 537,91 KČ a
z vedlejší Činnosti 14 600 KČ:

6. probíhajÍcÍ a připravované projekty
Projekt irop na rekonstrukci odborné učebny informatiky a cizích jazyků a zajištěni
konektivity školy byl ukončen a vyúčtován v roce 2019.
Projekt Erasmus s účastí zahraničních škol byl ukončen k 31.12.2019 a v průběhu
letošního roku i administrativně a finančně vyřešen.
Projekt Šablony || umožňuje dalŠí vzděláváni pro učitele, mzdové prostředky na
doučování, zapojeni do klubu deskových her - bez spoluúčasti obce. Tento projekt se
zaměřuje na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogů,
projektové dny ve škole i mimo Školu. Zahájen 1.9.2019, délka trvání 2 roky.
Fyzikální projekt Laborky.cz je další z projektů ve kterých byla škola zapojena. celý
projekt zastřešuje Gymnázium ve Slaném, které zprostředkovalo zapůjčení vybavení do
fyzikální laboratoře v hodnotě asi 300 000 KČ, a po čase toto vybaveni bude převedeno
do majetku Školy. projekt byl ukončen 29.2.2020.

Shledaná poruŠeni zákona: Při kontrole nebylo shledáno porušení zákona

Opatřeni k nápravě nedostatků: Nedostatky nebyly zjištěny

V Bílé Lhotě dne 8.12.2020
Za kontrolní výbor: Ondřej Hanuš

Mi,oslav Sedlář

vojtěchMot'ka

Za příspěvkovou organizaci: Mgr. Radek PospIšil


