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Obecní úřad Hrabůvka IC:00301299

Zápis finančního ýboru z provedené kontroly podle zákona o íinanční
kontrole ze dne 15.12.2016

B.Mateřská škola Hrabůvka, příspěvková organizace IČz 70999449

].Kontrola pokladny ke dni ]5.]2.20]6
mateřskn škola - stav: :]3 ]98,- Kč

1000Kč : 8ks
500Kč = 3ks
200Kč = 8ks
100 Kč : 14 ks
50Kč : 6ks
20Kč : 9 ks
10Kč : 12ks
5Kč : 10ks
2Kč : 15 ks
1Kč : 18ks

školní.iídelna - stav: :]6 720.- Kč
2000Kč : 2ks
1000Kč :

500 Kč : 6ks
5ks

: 10ks
: 12ks
: 11ks: l4ks: 10ks: 8ks: 18 ks: 14ks

200 Kč
100 Kč
50 Kč
20 Kě
10 Kč
5Kč
2Kč
1Kč

Kontrola hotovosti v pokladnách souhlasí se stavem dle zápisu v pokladních denících.

2. kontrola účetních dokladů
a) došlé faktury k t5.0._20l6 - celkem 92 falďlx, kontrola faktur ě. 49075 - 49085
b) intemí doklady - MS obdrželak datu 15.12.2016:

- provozní příspěvek od zíízovatele za 4.čtvrtletí 2016 ďLe schváleného rozpočtu
na rok 2016 ve výši 260 000 Kč

- finanční prostředky z Krajského uřadu Olomouc dle rozpočtu přímých nákladů na
krytí mezd na měsíce I-1212016 ve qýši 1 235 600 Kč

- finanční prostředky z Krajského uřadu Olomouc UZ:33052 na zqýšení platů
pracovníků regionálního školství (1+2 splátka) ve qiši 28 918 Kč

c) pokladna MŠ Hrabůvka za měsíc listopad 2016 - dokl.č.1303 7 - l304l
d) pokladna ŠJ Hrabůvka za měsíc říjen20l6 - dokl.č.l4040 - 14044

3, Kontr ola č erpání mz dotryl ch pr o s tř e dků
K datu 15.12.2016 byly provedeny předpisy a úhradamezd za obďobí leden -listopad 2016
Čerpaní mzdových prosďedků za l-|tl20l6 (SR + ňízovatel) :

mzdy 885 759 Kč
odvody 262 464Kč
fond FKSP t2557,72Kč
oNIV 3 645Kě
zák.pojištění 2 859 Kč

Čerpaní mzdových prosťedků je v souladu s výší úvazků pracovníků MŠ Hrabůvka
poskytnutých mzdoqých prostředků.



+.Mš F{rabůvka provedla dle rozpočfu přímých nakladu Kú olomouc na rok 2016

rozpočtové opátření v prosinci )orO týtujicí se narníšení příjmů i výdajů na krytí

mzdor"ých nakladů UŠ ate rozpočtu přímých nákladů.

- schváLlení k29.l1.20t6 na ..lkouou částku včetrně odvodů : L 235 600 Kč

Dále byla provedena rozpočtová opatření týkající dotace pod UZ:33052 _ zvýšení

platu pracovníků v regionálním školství :
_ l.splátka schválení ia konci měsíce gl20t6 na celkovou částku_ 

^"č,]i,^:1y 
od]ů : 22 737 Kč

- z.sputt<a schválení v 12l20\6na celkovou částku věetně odvodů : 6 l81 Kě

současně bylo v l2l20l6provedeno rozpočtové opatření rozpočtu zťtzovatelle., které

spočívalo v přesunu mezi polozkami rozpočtu a v Žapojení prostředků rezevního fondu,

Přítomni

n

: ...p.Dohnalová Olga. " M

...p.ŠvarcováZdena. " "Y"

.,.p.Kurc Petr

...p,Bajgarová Blanka

...p.Kryzanová Jana.


