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ryfsled*u řfttících kontrol :
Y obci Losiná pracuje systém veřejnosprávní kontroly od r. 2ffi2. §ystém obsahuje:
směrnici pro finančníkontrolu ,,Kontrolní řád"
pověření pro správce rozpočtu a hlavní účetníve sloučenéfunkci
podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
Pfi kontrole je vždy dobrá spolupráce zaměstnanců obce.
V roce 2017 nebylo při průběžněvedenýú kontroláďt zjištěno žádnézávažnéporušení, nebylo zjištěné
žádnémanko ani nebylo podáno trestní oznámení ani oznámení státnímu zástupci.
Drobné nedostatky byly podle možnosťodstraňovány ihned. Rozsah kontrolovaných prosťedkůbyl
*truba ve ufši 25 % objemu prosťedků.
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3lodnmení yúsledlru veřpinosprávní *orrtrolv

:

l(ontrola byla provedena v příspěvkové organizaci - Mateřské škole Losiná, ť 70988781, kte*á byla
ďízena k 1. 1. 2003. Při kontrole je vždy dobrá spolupráce zaměstnanců příspěvkové organizace.
Předmětem kontroly bylo zejména:
kontrola p|nění rozpočtu dotace od obcev rámci ávamých ukazatelů
V průběhu roku bylo provedeno 6 kontrol Obcí Losinou. Při konŤole nebyla nalezena závažná zjiště*i
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V roce 2017 byly provedeny kontroly dotací dalším subjektům. Kontrola byla provedena u:
Tělovýďrovná jednota Sokol Lo§ná, iČO $239251- podq6nuta dotace ye výši 7a@- {ř na
rok 2017. Pod|e přediožený* dokladů byla dotace využita vsouladu se sm|ouvou o
dotace.
Tělovýchovná jednota Sokol Losiná, lČO 18239251, pro Ochotnic-ký divadelní soubor Jirásek
2072 - poskytnuta dotace ve výši 10.000,- Kč na rok 2017. Podle předložených dokladů byla
dotace lryužita v souladu se smlouvou o poskytnuť dotace.
Raná péčeKuk, z.ú., tČO 29109663 - poskytnuta dotace ve výši 9,000,- Kč na rok 2017.
předložených dokladů byla dotace využta v souladu se smlouvou o poskytnuť dotace.
Storgé, z.s., lČo22878068, poskytnuta dotace ve rnýši 10.000,- Kč na rok 20L7. Pcdle
předložených dokladů byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnuť dotace.
Měst*á áarita Plzeň, ťO 45334592, poSry-tnuta dotace ve výši 30.fr)0,, Kč na ro* 2317.
předloženýďr dokladů byla dotace využita v sgrladu se smlouvqr o po§lqrtnuť doace.
Spolek zdravotně postižených §broplzenecko z.s., ťO 266].4693, poskytnuta dobte r*e rlýši
8.000,- Kč na rok 2017. Podle předložených dokladů byla dotace vyufita v souladu se srnloErvou
o poskytnutí dotace.
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O pfid§ení finančních prosďedků byly sepsány smlouvy podle ustanovení § lOa ákona č" 250řtm
sb.
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Telefon: 377 916 216

Vyřizuje: Holečková Ivana

Věc: Vnitřní finančníkontrola 2017

V roce 2005 byl v našíMŠzaveden vnitřní kontrolní systém.
Tvoří jej směmice pro finančníkontrolu. Za správnost všech údajůzodpovídá ředitelka
MŠIvana Holečková.
Přístup k účetnic§im operacím mápouze ředitelka školy.
Úeinnost vnitřního kontrolního systému trrtŠje pruběžně hodnocen ředitelkou MS.
Kontrola Obcí Losiná v roce 2017

6.1.2017

Kontrola čerpánírozpočtu příspěvku na provoz období roku 2016 pro přípravu žádosti o přidělení
dotace

narok2}I7

27.2.2017
Kontrola čerpanírozpočtu příspěvku na provoz
3.4.2017
Kontrola hospodaření fondů
15.5.2017
kontrola inventarizace
29.6.2017
Kontrola čerpanírozpočtu příspěvku na provoz
Při jednotlivých kontrolách Obcí Losiná nebyly zjištěny žádnénedostatky.

účetníjednotka vzniklanazikladé zŤizovaci listiny ěj.523l2002 s platností od 01.01.2003 vYdané
obcí LÓsinájako příspěvkováotganizace Mateřská škola se sídlem Losiná 270,33204 Nezvěstice.
účetríjednoika zpraČovávápodvojné úěetnictví v ekonomickém programovém systému ťrrmy
Klatovy od 1 . 4. 2012.
QUIT s.r.o plzeň Óa t. t. 2013. Mzdy a personalistika v programu AVENSIO
Úč"tni jednotka pověřila vedením svého účetnictvíjinou fi,zickou osobu podle §5 odst.1 zákona o
účetnictvíč.56319I Sb. ve znénípozdějšíchpředpisů.
účetní;ednotkavede na zélkladě rozhodnutí zíizovatele účetnictvíve zjednoduŠenémrozsahu ve
smyslu §9 a §l3a zákonao účetnictvič. 56311991 Sb., v platném znéní.
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