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Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2014- Příspěvkové organizace 
(dále jen PO) 

Zhodnocení řídícího kontrolního systému, kontroly v PO za rok 2014 

Vnitřní kontrolní systém byl zaveden u PO na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě . Kontrolní systém v PO organizacích funguje na základě zpracovaných Směrnic k vnitřnímu 
kontrolnímu systému, organizačních řádů , Kontrolních řádů, které byly aktualizovány v návaznosti na platnou 
právní úpravu (vyhl. č. 416/2004), kde jsou m. j. popsány funkce příkazce operace, správce rozpočtu 
a hlavní účetní rovněž je zde upraven rozsah odpovědností. U menších organizací je sloučena funkce 
správce rozpočtu a hlavního účetního. 

Vnitřní kontrolní systém PO je tvořen řídící kontrolou a interním auditem. Výkon interního auditu je nahrazen 
kontrolou hospodaření ze strany zřizovatele , vykonávanou oddělením kontroly MMO. Systém finanční 
kontroly je zakotven v příloze č. 7 Zásad vztahů orgánů Statutárního města Opavy k příspěvkovým 
organizacím. 
Účinnost vnitřního kontrolního systému je posuzována v rámci prováděných veřejnosprávních kontrol 
oddělením kontroly Magistrátu města Opavy. 

Fungování řídící kontroly u jednotlivých PO, kontroly vnějšími orgány (veřejnosprávní) 

Slezské divadlo Opava 
Fungování řídící kontroly je zakotveno ve Směrnici č. 17/2008 o finanční kontrole, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů- neproběhla . 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě 
Řídící kontrola v organizaci je prováděna v souladu se Směrnicí vnitřního kontrolního systému, v platném 
znění. V roce 2004 byla do této směrnice zapracována vyhláška č. 416/2004. Zastupování funkce příkazce 
operace je stanovena v Organizačním řádu knihovny. 
Kontrola vnějších orgánů 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Kontrola - odvody zdravotního pojištění. 
Výsledek - nedostatky zjištěny nebyly. 

Hasičský záchranný sbor Opava 
Kontrola- komplexní požární kontrola , kterou vykonal Hasičský záchranný sbor Opava. 
Výsledek - byly zjištěny nedostatky: 
Jednalo se o drobné nedostatky v dokumentaci, které byly doplněny ve stanoveném termínu. 



Městské lesy Opava 
Řídící kontrola je prováděna v souladu se Směrnicemi č. 8 a 8a/2003, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Ceskomoravský audit s. r. o. 
Kontrola - Účetní audit za rok 2013 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Krajský úřad MSK odbor životního prostředí a zemědělství, Ostrava 
Kontrola- k dotačnímu programu Hospodaření v lesích MS kraji. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava 
Kontrola- za období od 1.9. 2011 do 31 .8.2014. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

ÚKZUS Opava 
Kontrola - soustavná rostlinolékařská kontrola. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Kontrola- dozor nad povinnostmi registrovaných osob. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Ing. Baránek 
Kontrola- nezávislý audit na dodržování předpisů a pravidel ekologie. 
Výsledek - nedostatky zjištěny nebyly. 

OKO - Opavská kulturní organizace 
Řídící kontrola funguje v organizaci na základě Směrnice č. 7/2012 KONTROLNI ŘÁD, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Okresnf správa sociálnfho zabezpečení 
Kontrola - plnění povinnosti v nemocenském pojištění , v důchodovém pojištěn í a při odvodu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku v zaměstnanosti. 
Výsledek - byly zjištěny nedostatky: 
1) Kontrolou oznamovací povinnosti v souladu s ust. § 94 zákona č. 187/2006Sb., ve znění pozdějších 
předpisů , bylo na základě předložených dohod o pracovní činnosti zjištěno , že zaměstnavatel nedoložil 
oznámení o vstupu do zaměstnání 3 zaměstnankyň . Oznámení o nástupu byly vyhotoveny v průběhu 
kontroly. Došlo k porušení§ 94 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., ve zněn í pozdějších předpisů. 

2) Kontrolou bylo zjištěno, že za zaměstnance účastného důchodového spoření , zaměstnavatel odváděl 

za měsíc březen a duben 2014 pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
ve výši 6,5 % namísto 3,5 % z jeho vyměřovacího základu. Došlo k porušení § 7 odst. 1 písm. b) bodu 2 
zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přeplatek pojistného činil 1.068,- Kč . 

3) Dle ustanovení § 35a odst. 3 zákona č. 582/19991 Sb., ve znění pozdějš ích předpisů , byly v průběhu 
kontroly vyhotoveny opravné evidenční listy včetně dvou stejnopisů za rok 2011, 2012, 2013 celkem u t ří 

zaměstnankyň, z důvodu chybně uvedených vyloučených dob a originály byly odeslány na ČSSZ Praha. 

Zařízení školního stravování Opava 
Řídící kontrola je v organizaci prováděna na základě Směrnice č. 13 - Vnitřní kontrolní systém, v platném 
znění. 

Kontrola vnějších orgánů - neproběhla. 
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Seniorcentrum Opava 
Řídící kontrola je prováděna v organizaci v souladu se Směrnicí k finanční kontrole č. 20, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Oddělení kontroly MMO 
Kontrola - hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků a prověření účinnosti vnitřního 

kontrolního systému. 
Výsledek- činnost organizace s drobnými výhradami. 
Byly zjištěny nedostatky: 

• inventurní soupisy k inventarizaci pokladny nebyly podepsány členy inventarizační komise. 
• fyzickou kontrolou stavu pokladní hotovosti byl zjištěn pokladní přebytek 27,- Kč, 
• nebyla provedena řádná evidence a inventarizace přísně zúčtovatelných tiskopisů , 

• zúčtování čerpání rezervního fondu nebylo provedeno dle platných standardů, 
• zjištění týkající se oblasti pronajímáni svěřeného majetku - bytů. 

K nedostatkům byla přijata nápravná opatření. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Kontrola 
a) dodržování oznamovací povinnosti, 
b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, 
c) dodržování termínů splatnosti pojistného, 
d) oznamování pracovních úrazů 

(za období 1.9.2011 - 30.4.2014) 
Výsledek -nedostatky zjištěny nebyly. 

Martin Vlk, daňový poradce ev. č. 3684, se sídlem Poštovní 2, Ostrava 2 
Kontrola - forenzní audit/analýza 
Výsledek - byl zjištěn nedostatek: 
Kontrolou bylo zjištěno protiprávní jednání spočívající v porušení zákonné povinnosti, vzniku majetkové újmy 
k tíži organizace a opomenutí povinnosti uplatnit náhradu způsobené škody, která se navíc promlčela. 

Středisko volného času Opava 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu s vnitřní směrnicí o finančn í kontrole v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
česká školní inspekce 
Kontrola -Školní vzdělávací program a vnitřní řád . 
Výsledek - nedostatky zjištěny nebyly. 

Kontrola- Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného SVC podle 
příslušného školního vzdělávacího programu v souladu s § 174 odst. 2 písm. b), c) školského zákona. 
Výsledek - nedostatky zjištěny nebyly. 

Oddělení kontroly MMO 
Kontrola - nakládání s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu SMO v rámci grantového systému. 
Výsledek- s drobnou výhradou. 
U vyúčtování grantu bylo doloženo chybně vyplněné Ekonomické shrnutí a chyběly další výdajové doklady -
ust. č. IV. bodu 2) Smlouvy. Příjemce chybějící doklady doložil. 

Základní školy 

Základní škola Opava - Kylešovice 
Řídící kontrola funguje v organizaci na základě Vnitřní směrnice o kontrolním systému a provádění řídících 
kontrol , v platném znění. 
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Kontrola vnějších orgánů 
Ceská školní inspekce 
Kontrola 

1. finanční prostředky byly přijaty a použity oprávněně. 
2. údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb 

těchto prostředků . 
3. byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků . 

4. byl zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém a zda bylo zajištěno jeho fungováni. 
Výsledek - nedostatky zjištěny nebyly. 

Krajská hygienická stanice MSK 
Kontrola- zaměřená na plněn í povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. ; Vyhláška č. 410/2005 Sb., 
§ 3a zákona 120/2002 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činností 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Výsledek- byly zjištěny nedostatky: 
Na hygienických zařízeních u tělocvičny schází u umývadel dávkovač s mýdlem a není zajištěna možnost 
osušení rukou, na hygienických zařízeních pro dívky jsou k dispozici plastové koše - místo nášlapných, 
v budově Na Pomezí schází v 1. patře úklidová komora s výlevkou. K uvedeným nedostatkům byla ihned 
přijata nápravná opatření. 

Oddělení kontroly Magistrátu města Opavy 
Kontrola - hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků a prověření funkčnosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému 
Výsledek- činnost organizace s drobnou výhradou. 
Byly zjištěny nedostatky: 

• ve vnitřní směrnici nebyly uvedeny přechodné účty , na kterých bylo v roce 2012 účtováno 

a inventarizován zůstatek , 

• nesprávně vyplacené stravné u pracovních cest, což bylo napraveno organizací v následujícím roce, -
chybné zúčtováni čerpání rezervního fondu. 

K nedostatkům byla přijata nápravná opatření. 

Základní škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu se Směrnici Vnitřní kontrolní systém, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů- neproběhla . 

Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice 
Řídící kontrola je prováděna v souladu se směrnicí Vnitřní kontrolní systém, v platném znění. 

Kontrola vnějších orgánů 
Krajská hygienická stanice MSK 
Kontrola 
1) na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 
ve znění Vyhlášky č. 602 /2006 Sb.,(dále jen vyhláška č. 137 /2004 Sb.),§ 3a zákona č 120/2002Sb. 
O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. 
Výsledek - nedostatky zjištěny nebyly. 

2) Plněn í povinnosti stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 410/2005Sb.),§ 3a zákona č. 120 /2002 Sb. 
O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. 
Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů , Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
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č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen nařízení č. 852/2004); Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a zákona č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami 
pusobenými tabákovými výrobky a alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonu. 
Vyhláška č. 137/2004 Sb. , o hygienických požadavcích některých a o změně některých souvisejících zákonu 
( dále jen § 3a zákona č. 120/2002 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisu. 
Výsledek - byly zjištěny nedostatky: 
V suterénu budovy v prostoru s výlevkou a pračkou poškozená omítka po obvodu v dolní části stěn, není 
zajištěno malování stěn, nelze tak zajistit pravidelný úklid a taktéž nejsou zajištěny omyvatelné 
stěny okolo výlevky. Závada byla v termínu odstraněna , oprava zdiva, obložení prostoru s výlevkou 
obkladem, vymalováno. 

Základní škola Opava, Englišova 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu s Vnitřní metodickou směrnicí č. 2/13, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů- neproběhla . 

Základní škola Opava, Mařádkova 15 
Řídící kontrola probíhá v souladu se Směrnicí Vnitřní kontrolní systém v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Oddělen! kontroly MMO 
Kontrola - Hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků a prověření účinnosti vnitřního 

kontrolního systému. 
Výsledek- činnost organizace s drobnými výhradami. 
Byly zjištěny nedostatky: 

• vnitřní předpis k dohadným účtum neobsahuje přechodný účet, na kterém bylo účtováno 
a inventarizován zůstatek , 

• nebyla jmenována inventarizační komise k inventarizaci ZŠ Krnovská, 
• inventarizace pokladny nebyla prováděna dle vnitřního předpisu , 

• čerpání rezervního fondu nebylo doloženo dokladem na konkrétní účel, 
• rozdílné hodnoty u účtu 021 (oprávky celkem a zůstatková hodnota) mezi rozvahou a odpisovým 

plánem na rok 2012, 
• chybně stanovené a vyplacené stravné u některých cestovních příkazu , 
• předběžná kontrola nebyla prováděna řádně. 

K nedostatkům byla přijata nápravná opatření. 

Okresní správa sociálnfho zabezpečen! 
Kontrola - plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a odvodu pojistného 
na sociální zabezpečení , příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , a to za období od 1.9. 2011 do konce 
posledního zúčtovacího období přede dnem provedené kontroly. 
Výsledek - byly zjištěny nedostatky: 
1. U jedné ze zaměstnankyň byly nesprávně v měsíci červenci 2011 uvedené vyloučené dny. Z tohoto 
duvodu bylo nesprávně stanoveno nemocenské pojištění a tím došlo k nedoplatku peněžité pomoci 
v mateřství. Po přepočtu byla dávka nemocenského pojištění zaměstnankyni doplacena prostřednictvím 
Okresní správy sociálního zabezpečení. 

2. Kontrolou bylo zjištěno, že zaměstnavatel v roce 2011 poskytl zaměstnankyni v měsíci únoru nepeněžní 
dar FKSP k pracovnímu výročí ve výši 1.700,- Kč a následně v měsíci září nepeněžní dar z FKSP 
k životnímu jubileu ve výši 1.700 , -Kč. Celkem v roce 2011 poskytl zaměstnavatel nepeněžní dary v hodnotě 
3.400,- Kč. Částka nad 2000,-Kč není osvobozena od daně z přijmu fyzických osob a zahrnuje 
se do vyměřovacího základu pro odbod pojistného. A k tomu nedošlo. Vznikl nedoplatek na pojistném 
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za zaměstnance a zaměstnavatel ve výši 441 ,- Kč+ penále z této dlužné částky ve výši 241 ,- Kč. Dlužná 
částka byla doplacena. 

Základní a Mateřská škola Opava - Komárov 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu se Směrnicí o kontrolním systému v platném zněn í. 
Kontrola vnějších orgánů- neproběhla . 

Základní škola Opava, Otická 18 
Řídící kontrola je prováděna na základě Směrnice- Vnitřní kontrolní systém, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Krajská hygienická stanice MSK 
Kontrola - plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů , Vyhláška č.410/2005Sb ., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
-právní vztahy. 
Výsledek - byly zjištěny nedostatky: 
1) Zařízení nemá k dispozici hygienickou kabinu pro dívky. 
2) V době šetření jsou na některých hygienických zařízeních žáků nefunkční osoušeče rukou. 
3) V dílnách podél okna stopy po zatečení, opadávající omítka. 
4) V prostorách školní družiny není k dispozici úklidová komora s výlevkou nebo prostor s výlevkou 
s přívodem tekoucí pitné studené i teplé vody 
Závady 1) a 3) v termínu do 31 .8.2014 byly odstraněny. Závady 2) a 4) byly v termínu do 9.5.2014 
odstraněny . 

Základní škola a Mateřská škola Opava - Suché Lazce 
Řídící kontrola v organizaci funguje v souladu se Směrnicí- Vnitřní kontrolní systém a Organ izační řád školy 
č. 105, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů- neproběhla . 

Základní škola Opava, Šrámkova 4 
Řídící kontroly probíhají v souladu se Směrnicí č. 027/2011 -Vnitřní kontrolní systém. 
Kontrola vnějších orgánů 
MŠMT Praha 
Kontrola- ukončení kontroly k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Výsledek - předáno Finančnímu úřadu v Opavě- neukončeno 

Krajská hygienická stanice MSK 
Kontrola - plnění mimořádného úkolu odboru Hygieny dětí a mladistvých na rok 2014 .. Pohybová aktivita 
žáků ll. Stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji". 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Kontrola- související s vydáním kolaudačního souhlasu akci .. ZŠ Šrámkova- sociální nařízení pavilónu A". 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

PaedDr. Jan Mikáč 
Kontrola -v rámci poradenské činnosti kontrola personální agendy a dokumentace školy. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Ministerstvo životního prostředí 
Kontrola - projektu financovaného v rámci Revolvingového fondu MŽP. 
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Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Základní škola T. G. Masaryka Opava. Riegrova 13 
Řídící kontrola je prováděna v souladu se měrnici Vnitřní kontrolní systém v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Oddělení kontroly MMO 
Kontrola - hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků a prověřování funkčnosti a účinnosti 
vnitřního kontrolního systému. 
Výsledek- činnost organizace s drobnou výhradou. 
Byly zjištěny nedostatky: 

• čerpání rezervního fondu nebylo doloženo dokladem na konkrétní účel , 

• předběžná finanční kontrola u výdajů za cestovní příkazy nebyla prováděna. 
K nedostatkům byla přijata nápravná opatření. 

Kontrola - nakládání s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu SMO v rámci grantového systému -
grant s názvem " Ecocomando ve městě Opava". 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Základní škola Opava, Vrchní 19 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu se Směrnicí Vnitřní kontrolní systém, v platném zněn í. 
Kontrola vnějších orgánů- neproběhla . 

Základní škola Nový svět, Opava 
Řídicí kontrola je v organizaci prováděna v souladu se směrnici Vnitřní kontrolní systém, v platném zněn í. 
Kontrola vnějších orgánů- neproběhla . 

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu se směrnicí- Vnitřní kontrolní systém v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Oddělení kontroly MMO 
Kontrola - hospodárné, efektivní vynakládání finančních prostředků , prověření funkčnosti vnitřn ího 

kontrolního systému. 
Výsledek- činnost organizace s drobnými výhradami. 
Byly zjištěny nedostatky 

• chybné účtování o výnosech příštích období, 
• chybné použití rezervního fondu při zúčtování věcného daru, 
• rozdíl u zůstatkové hodnoty účtu 021 mezi Rozvahou a odpisovým plánem, 
• vnitřní účetní doklady nebyly schvalovány příkazcem operace. 

K nedostatkům byla přijata nápravná opatření. 

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava 
Kontrola - plnění povinností v nemocenském pojištění v důchodovém pojištěn í a při odvodu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti . 

Výsledek - byly zjištěny nedostatky: 
V plnění povinností v oblasti pojistného vznikl přeplatek, protože dle evidence OSSZ od 1.8.2013 jeden 
zaměstnanec je účasten důchodového spoření. Zaměstnanec uvedenou skutečnost zaměstnavateli 

neoznámil. 

Základní škola, Edvarda Beneše 2 
Řídící kontrola je v organizaci prováděna dle vnitřní směrnice Kontrolní systém č. 3, v platném zněn í. 
Kontrola vnějších orgánů 
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Oddělení kontroly MMO 
Kontrola - hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků, prověření funkčnosti vnitřního 

kontrolního systému. 
Výsledek- činnost organizace s drobnými výhradami. 
Byly zjištěny nedostatky -

• ve vnitřní směrnici nebyly uvedeny přechodné účty, na kterých bylo v roce 2012 účtováno 
a inventarizován zůstatek , 

• inventarizace nebyla provedena řádně ve smyslu schvalování členy inventarizační a likvidační 
• komise, 
• stravné u pracovních cest nebylo vyplaceno správně , 

• předběžná finanční kontrola nebyla prováděna řádně u některých přijatých faktur a některých 
interních dokladů. 

K nedostatkům byla přijata nápravná opatření. 

Základní škola llii Hurníka 
Řídící kontrola probíhá na základě směrnice- Vnitřní kontrolní systém, v platném zněn í. 
Kontrola vnějších orgánů 
Ceská školní inspekce 
Kontrola- zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, 
školní družinou a školním klubem podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu s§ 174 odst. 
2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho 
souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle§ 174 odst. 2 písm. c) školského 
zákona. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny a školního klubu s příslušnými 
ustanoveními školského zákona. 
Výsledek -nedostatky zjištěny nebyly. 

Odbor kontroly a sdílených služeb MSK 
Kontrola - veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrola byla zaměřena tyto oblasti: 

1) Prostředky poskytnuté na přímé výdaje na vzdělávání {ÚZ 33533) - dodržení stanoveného závazného 
ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, dodržení účelovosti čerpání účelové dotace 
2) Hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb- tvorba, čerpání a finanční krytí. 
Výsledek - nedostatky zjištěny nebyly. 

Krajská hygienická stanice MSK 
Kontrola - Dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.}, vyhlášky č. 410/2005 
Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dět í 

a mladistvých ve zněn í pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákona č. 362/2007 Sb. , zákona č. 120/2002 Sb. 
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 
zákonů , ve znění pozdějších předpisů . 

Výsledek - byly zjištěny nedostatky: 
1/ V dílnách žáků některé kryty byly zašlé, uvolněné , 1 zářivkové těleso nesvítí , zářivková tělesa svítí 
odlišnou barvou, není tím zajištěna povinnost udržovat osvětlovac í soustavy v takovém stavu, 
aby požadované vlastnosti osvětlení byly splněny po celou dobu života osvětlovací soustavy, 
což je v rozporu se zák. č. 258/2000 Sb. § 7 odst.1 ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb.§ 15, odst.5. 
V dilnách žáků bylo celé osvětlení vyměněno za nové. 

21 V tělocvičně (1. budova) schází ovládání ventilačních otvorů dosažitelných z podlahy, což je v rozporu 
se zák. č.258/2000 Sb. § 7 odst.1 ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb.§ 5, odst.1 
Výše popsaný nedostatek bude řešen výměnou oken v roce 2015. 
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Odbor kontroly a sdílených služeb MSK 
Kontrola- hospodaření s veřejnými prostředky za období: rok 2013 a 2014. Veřejnosprávní kontrola 
hospodaření s veřejnými prostředky byla zaměřena na tyto oblasti: 
1) Prostředky poskytnuté na přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33533)- dodržení stanoveného závazného 
ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, dodržení účelovosti čerpání účelové dotace. 
2) Hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb- tvorba, čerpání a finanční krytí 
Výsledek -nedostatky zjištěny nebyly. 

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Kontrola - vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady. Případné dlužné poj istné a penále bude podle 
stavu účtu plátce pojistného předepsáno Okresní správou sociálního zabezpečení v Opavě zaměstnavateli 
k úhradě výkazem nedoplatků. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice 
Řídící kontrola probíhá v souladu se směrnicí- Vnitřní kontrolní systém, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Krajská hygienická stanice 
Kontrola - na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při č innostech epidemiologicky 
závažných, ve znění Vyhlášky č. 602 /2006 Sb.,(dále jen vyhláška č. 137 /2004Sb. ),§ 3a zákona 
č. 120/2002Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh .) 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Kontrola - Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o och raně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých ve znění pozdějších předpisů: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) a zákona č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky a alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů (dále jen zákon č. 379/2005Sb.), Vyhláška 137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích některých a o 
změně některých souvisejících zákonů ( dále jen § 3a zákona č. 120/2002 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve zněn í pozdějších předpisů . 

Výsledek- byly zjištěny nedostatky: 
V suterénu budovy v prostoru s výlevkou a pračkou je poškozená omítka po obvodu v dolní části stěn, neni 
zajištěno malování stěn , nelze tak zajistit pravidelný úklid a taktéž nejsou zaj ištěny omyvatelné 
stěny okolo výlevky. Závady byly v termínu odstraněny . 

Mateřské školy 

Mateřská škola Riegrova - Opava 
Řídící kontrola probíhá v souladu se Směrnicí č. 23 o výkonu finanční kontroly, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů- ne proběhla. 

Mateřská škola Edvarda Beneše 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu se směrnicí č. 6- Vnitřní kontrolní systém, v platném zněn í. 
Kontrola vnějších orgánů 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Kontrola- platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 
pojistného za období 1.11 .201 O- 30.4.2014. 
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Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Mateřská škola Havlíčkova - Opava 
Řídící kontrola v organizaci je prováděna v souladu se Směrnicí k finanční kontrole č. 7/2013 a Směrnicí 
k řídící kontrole č. 8/2013, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Ceská ~kolní inspekce 
Kontrola- Tématická inspekční činnost podle§ 174 odst.2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním 
základním, středním vyšším odborném a jiném vzděláván (školský zákon), zaměřená na bezpečnost dětí, 
žáků a studentů při vzdělávání a sním přímo souvisejících činnostech při poskytování školských služeb. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Krajská hygienická stanice MSK 
Kontrola -z důvodu výměny výdejny stravy v MŠ Milostovice. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Mateřská škola Heydukova - Opava 
Říd ící kontrola je prováděna v organizaci v souladu se Směrnicí o finanční kontrole. 
Kontrola vnějších orgánů- neproběhla. 

Mateřská škola Sluníčko- Krnovská 
Řídící kontrola je v organizaci prováděna v souladu se Směrnicí č. 7/2010 - Vnitřn í kontrolní systém, 
v platném zněn í. 

Kontrola- Tématická inspekční činnost podle§ 174 odst.2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním 
základním, středním vyšším odborném a jiném vzděláván (školský zákon), zaměřená na bezpečnost dětí , 

žáků a studentů při vzdělávání a sním přímo souvisejících činnostech při poskytování školských služeb. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Mateřská škola Křesťanská Opava, Mnišská 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu se Směrnicí k uplatňování vnitřního kontrolního systému č. 3 
v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
V~eobecná zdravotní poji~ťovna 
Kontrola - plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 
pojistného za období od 1.11 .2010 do 28.2.2014. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací 
povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, 
oznamování pracovních úrazů . 

Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Ceská ~kalní inspekce 
Kontrola- veřejnosprávní kontrola podle§ 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů . 

Předmětem kontroly byla veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu 
poskytnutých MŠ křesťanské Opava, Mnišská - příspěvková organizace za období od 1. ledna 2013 do 22. 
května 2014. 
Výsledek - nedostatky zjištěny nebyly. 

Mateřská škola Pekařská - Opava 
Řídící kontrola je v organizaci zajišťována v souladu se Směrnicí o výkonu finanční kontroly, v platném 
znění. 

Kontrola vnějších orgánů- neproběhla . 
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Mateřská škola Dětský svět,Opava 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu se Směrnicí školy k vnitřní finančn í kontrole, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů- neproběhla. 

Mateřská škola Na Pastvisku 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu s Vnitřní směrnicí pro kontrolní systém, v platném znění. 
Kontrola vnějších orgánů 
Krajská hygienická stanice MSK 
Kontrola -dodržování hygienických předpisů ve výdejně stravy. 
Výsledek- nedostatky zjištěny nebyly. 

Mateřská škola Neumannova - Opava 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu se směrnicí č. 16/03 - Vnitřní kontrolní systém. 
Kontrola vnějších orgánů - neproběhla. 

Mateřská škola Opava, Olomoucká 
V organizaci probíhá řídící kontrola v souladu se Směrnicí školy k vnitřní finanční kontrole, v platném znění. 

Kontrola vnějších orgánů 
Krajský úfad Moravskoslezského kraje 
Kontrola - veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 

Výsledek - nedostatky zjištěny nebyly. 

Mateřská škola Srdíčko Opava 
Řídící kontrola probíhá v organizaci v souladu se Směrnicí vnitřní kontrolní systém. 
Kontrola vnějších orgánů - neproběhla . 

~~ 
vedoucí oddělení kontroly 
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