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Záznam o výsledku kontroly č. 08 /2017 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
 

Předmět kontroly:               Kontrola plnění rozpočtů za rok 2016 

 - ZŠ Pujmanové, Havířov - Šumbark 

 - ZŠ Jarošova, Havířov – Šumbark,  

 - ZŠ Školní, Havířov - Šumbark 

 

Cíl kontroly:   poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci zřizovatelem 

 

 

Kontrolovaní pracovníci:    ZŠ Pujmanové Mgr. Alena Kubíčková, ředitelka ZŠ 

       Pavlína Fukalová, ekonomka ZŠ 

    ZŠ Jarošova  PaedDr. Václav Hujer, ředitel ZŠ 

       Sylvie Kuzníková, ekonomka ZŠ 

    ZŠ Školní   MVDr. Martin Svoboda, ředitel ZŠ 

       Anna Kubínová, ekonomka ZŠ 

 

 

Kontrola provedena dne: 18. a 19. 5.2017 získání podkladových materiálů  

a příprava fyzických kontrol na ZŠ 

    30. 5.2017 fyzická kontrola na jednotlivých ZŠ 

 

Kontrolu provedli:  pracovní skupina ve složení:  

                                                Ing. Eduard Heczko – vedoucí kontrolní skupiny 

                                                Ing. Petr Špok 

                                                
Kontrolou bylo zjištěno: 
 

ZŠ Pujmanové: 

schval.rozp   upr.rozp.   skut. 

Výdaje ZŠ za rok 2016 . 5 692 tis.Kč   5 737,53 tis. Kč 6 775,53 tis.Kč 

Příspěvek města na provoz  3 650 tis.Kč  3 695,40 tis.Kč 3 695,40 tis.Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2016 činil 725,54 Kč a byl zaúčtován do rezervního fondu v plné 

výši. 

 

Namátkově byly kontrolovány dílčí položky výdajové části rozpočtu: 

Teplo a TUV    1 300 tis.Kč     1 323,40 tis.Kč 

Časopisy a knihy        50 tis.Kč          38,70 tis.Kč 

Cestovné           2 tis.Kč            0,00 

 

Závěr: 

V průběhu roku 2016 došlo k navýšení rozpočtu jeho úpravami včetně příspěvku města na provoz, 

který byl ZŠ převáděn v pravidelných měsíčních splátkách. Byl dosažen kladný hospodářský 

výsledek a zřizovatel jej ponechal ZŠ k využití v příštích létech.  

Kontrolou nebyly zjištěny závady. 
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ZŠ Jarošova: 

schval.rozp   upr.rozp.   skut. 

Výdaje ZŠ za rok 2016 . 2 940 tis. Kč   2 964,64 tis. Kč 3 022,19 tis. Kč 

Příspěvek města na provoz  2 510 tis. Kč  2 534,64 tis. Kč 2 534,64 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2016 činil 6 578,97 Kč a byl zaúčtován do rezervního fondu ve výši 

1 578,97 Kč a do fondu odměn ve výši 5 000 Kč. 

 

Namátkově byly kontrolovány dílčí položky výdajové části rozpočtu: 

Teplo a TUV       700 tis.Kč        749,41 tis.Kč 

Časopisy a knihy        15 tis.Kč          11,58 tis.Kč 

Cestovné           5 tis.Kč            2,40 tis.Kč 

 

Závěr: 

V průběhu roku 2016 došlo k navýšení rozpočtu jeho úpravami včetně příspěvku města na provoz, 

který byl ZŠ převáděn v pravidelných měsíčních splátkách. Byl dosažen kladný hospodářský 

výsledek a zřizovatel jej ponechal ZŠ k využití v příštích létech.  

Kontrolou nebyly zjištěny závady. 

 

ZŠ Školní: 
schval.rozp   upr.rozp.   skut. 

Výdaje ZŠ za rok 2016 . 2 807 tis.Kč   2 836,00 tis. Kč 2 820,09 tis.Kč 

Příspěvek města na provoz  2 735 tis.Kč  2 764,00 tis.Kč 2 764,00 tis.Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2016 činil 123 521,29 Kč a byl zaúčtován do rezervního fondu ve 

výši 33 521,09 Kč a do fondu odměn ve výši 90 000 Kč. 

 

Namátkově byly kontrolovány dílčí položky výdajové části rozpočtu: 

Teplo a TUV     1300 tis.Kč     1 173,64 tis.Kč 

Časopisy a knihy        20 tis.Kč          19,63 tis.Kč 

Cestovné           7 tis.Kč            5,52 tis.Kč 

 

Závěr: 

V průběhu roku 2016 došlo k navýšení rozpočtu jeho úpravami včetně příspěvku města na provoz, 

který byl ZŠ převáděn v pravidelných měsíčních splátkách. Byl dosažen kladný hospodářský 

výsledek a zřizovatel jej ponechal ZŠ k využití v příštích létech.  

Kontrolou nebyly zjištěny závady. 

 

Závěr kontroly:  

 

Kontrolou na Základních školách Pujmanové, Jarošová a Školní v Havířově – Šumbarku, že 

všechny v rozpočtovém období roku 2016 hospodařily s kladným hospodářským výsledkem. Tyto 

finanční prostředky jim byly ponechány a Základní školy je rozdělily do rezervního fondu nebo 

fondu odměn. U žádné z kontrolovaných ZŠ nebylo zjištěno, že by jim v důsledku kladného 

hospodářského výsledku byl krácen příspěvek města na provoz. Příspěvek na provoz jim byl 

poukazován v pravidelných měsíčních splátkách ve výši schválených rozpočtů a v průběhu roku 

ještě navýšených rozpočtovými úpravami. 

 

Podrobné kontroly hospodaření všech Základních škol provádí minimálně jedenkrát ročně oddělení 

kontroly Magistrátu města, proto jsme namátkově kontrolovali jen čerpání výše uvedených položek. 

Naši kontrolou nebyly v čerpání těchto položek zjištěny nedostatky. Zvýšené čerpání prostředků na 
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položku teplo a teplá užitková voda byly způsobeny klimatickými podmínkami v uplynulém 

zimním období. 

Kontrolou nebyly zjištěny závady. 
 
 
V Havířově dne 2. června 2017  
Zapsal: Ing. Eduard Heczko 
 

 

 

Vyjádření statutárních zástupců ZŠ:    
 
Mgr. Alena Kubíčková, ředitelka ZŠ Pujmanové 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bez připomínek-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- podpis: ...................................................... 

 

PaedDr. Václav Hujer, ředitel ZŠ Jarošova 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bez připomínek-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- podpis: ...................................................... 

 

MVDr. Martin Svoboda, ředitel ZŠ Školní 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bez připomínek-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- podpis: ...................................................... 

 

 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Eduard Heczko                                      Ing. Petr Špok 

předseda Kontrolního výboru ZMH                                     člen Kontrolního výboru ZMH                                                      

 
 
 
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x OŠK 
 1x kontrolovaný subjekt – ZŠ Pujmanové 
 1x kontrolovaný subjekt – ZŠ Jarošova 
 1x kontrolovaný subjekt – ZŠ Školní 


