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Zápis z veřejnoprávní kontroly u zřízené příspěvkové 
organizace MŠ Chudenice  provedené finanční komisí 

zastupitelstva městyse Chudenice 

 

Předmět kontroly:  Hospodářské a finanční operace Mateřské školy  

Zahájení kontroly:  dne 7.2.2017 v 10.00 hodin 

Ukončení kontroly:  dne 7.2.2017 v 11.20 hodin 

Kontrolu provedli:   Ing. Marie Šavlová – předseda FK,  

Jitka Egermayerová – člen FK 

 
 

1. Zaměření kontroly: účetní uzávěrka MŠ Chudenice za rok 2016. Současně 
se kontrola zaměřila na náklady obce na provozování MŠ. 

2. Předložené podklady: Výkaz zisků a ztrát MŠ Chudenice k 31.12.2016, 
Rozvaha MŠ Chudenice k 31.12.2016, Účetní kniha  a Finanční výkaz o 
plnění rozpočtu městyse Chudenice FIN 1 – 12 k 31.12.2016 

3. Kontrola: 
 

A/ Finanční výkazy MŠ: 

 Náklady celkem k 31.12.2016 činí 2.142,580,77 Kč. Největší položku ve výši 
1.315.980 Kč tvoří mzdy / 2 pedagogičtí pracovníci, 2 asistenti + kuchař / a 
zákonné sociální pojištění ve výši 433.284 Kč. Další nákladovou položku ve 
výši 241.472 Kč tvoří spotřeba materiálu / potraviny, učební pomůcky apod./ 

V roce 2016 bylo investováno do vybudování dětského hřiště u objektu MŠ, 
financování dotace + příspěvek obce. 

 Výnosy celkem 2.148.106,69 Kč. Výnosy tvoří převážně dotace státu na mzdy, 
v roce 2016 činily 1.926.563Kč,  dáleplatby školného a stravného od rodičů ve 
výši 201.525 Kč a  příspěvku městyse Chudenice ve výši 150.000 Kč. 
Hospodaření MŠ k 31.12.2016 vykazuje zisk ve výši 5.525,92 Kč. 

 

B/ Výkaz FIN 1-12 městyse Chudenice.  

Náklady na provoz MŠ v roce 2016 jsou vykazovány ve výši562.454 Kč /r. 
2015576.685 Kč/, z toho neinvestiční příspěvek MŠ 150.000 Kč / r. 
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2015202.863,-Kč/. Další významné náklady tvoří 175.000Kč na opravy a 
udržování /r. 2015 86.023 Kč/, náklady pevná paliva ve výši 118.000 Kč / r. 
2015 136.830 Kč/, náklady na el. energii 94.000 Kč / r. 2015 125.638 Kč /. 

Při kontrole hospodaření MŠ za rok 2015 bylo starostovi doporučeno prověřit 
možnosti úspor spotřeby el. energie a pevných paliv – tyto položky 
meziročně narůstaly. 

V roce 2016 bylo městysem investováno více prostředků do oprav – výměna 
boileru, vybudování nového sociálního zázemí dětí – umývárny, WC a šatny, 
čímž se významně zlepšilo prostředí pro děti, ale záměrem byly též úspory ve 
snižování nákladů na provoz. 

Výše uvedená data o nákladech již v r. 2016 vykazují úspory. Pro rok 2017 je 
uvažováno s dalšími investicemi s podporou dotací / např. nová okna / 
nezbytnými pro další snižování provozních nákladů MŠ. 
 

Závěr: Nebylo zjištěno pochybení při veřejnoprávní kontrole MŠ. 
 

V Chudenicích dne 10.2.2017 

 

Předseda finanční komise:  Ing. Marie Šavlová 

 

   ………………………….  
         
  

Člen finanční komise:    Jitka Egermayerová 

 

   …………………………. 
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