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Záznam o výsledku kontroly č. 10 /2017 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
 

Předmět kontroly:               Kontrola plnění rozpočtu ZŠ za rok 2016 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu. 

 

 

Kontrolované osoby:            Ing. Kasalíková Marcela, vedoucí oddělení školství 

                                                 odbor školství a kultury 

                                                Mgr.Kondělková Dagmar, ředitelka  

                                                Základní škola Havířov-Šumbark Gen.Svobody 16/284 

 

 

Termín kontroly dne: 12. dubna 2017, začátek 09:00, konec 11.00 hod. 

                                               24. května 2017, začátek 11.00,konec 13.00 hod. 

     

 

Kontrolu provedli : pracovní skupina ve složení:  

                                                Ing. Karel Žák, vedoucí pracovní skupiny 

                                                Ing. Jiří Šebesta 

                

Kontrolou bylo zjištěno: 
 

1. byly předloženy veškeré podklady týkající se rozpočtu na rok 2016,schváleného ZMH dne 
14.12.2015 usn.č. 343/8ZM/2015 - Rozpočet města Havířova na rok 2016 
Výše původního rozpočtu pro předmětný subjekt činila 4 100 tis.Kč, po úpravách konečná 
výše rozpočtu činila 4 165,18 tis. Kč, této částce odpovídaly i konečné výdaje za rok 2016. 

2. dále byl doložen přehled spotřeb a celkových nákladů na energie ve srovnání rok 2014 -
2016 jako podklad pro uplatňování požadavků na rozpočet   

3. na schůzce s ředitelkou školy a ekonomkou  p. Marcelou Ferkovou byla problematika 
rozpočtu a financování potřeb školy podrobně projednána. Spolupráce s příslušným 
odborem je hodnocena velmi kladně, požadavky na rozpočet jsou vždy vyšší než je 
skutečnost. Do výhledu bude požadavek na potřebné úpravy tělocvičny. 

4. Na schůzce doložen způsob sledování a vyhodnocování energií 2013 až 2016. Dodávka 
tepelné energie pro vytápění má zónovou elektronickou regulaci dle teplotních čidel 
v jednotlivých prostorách. Další úspory jsou očekávány po realizaci rekonstrukce, která 
proběhne v letošním roce.  

 

Závěr kontroly:  

 

Kontrola rozpočtu 2016 pro ZŠ Generála Svobody nezjistila rozpor mezi rozpočtovanými 

příjmy, výdaji a skutečností a nebylo zjištěno žádné pochybení. 

 Doporučuje se zavést upřesněný jednotný systém vyhodnocení nákladovosti a energetické 

náročnosti s aktualizací údajů  o otopných metrech u dodávky tepla i o položky GJ/m2 a Kč/m2 

z úrovně odboru pro všechny subjekty , které spadají pod odbor školství a kultury. 
 
V Havířově dne 5.6.2017 
 
 



                                                                                                                 Zápis z kontroly č.10/2017 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                      

 
 
 
 

Vyjádření ředitelky ZŠ:    
 

Hodnocení kontroly proběhlo na základě uvedených skutečností: 
- kontrole byly předloženy vyžádané podklady, které vyhodnocujeme v rámci měsíční inventury, 

- byla doložena evidence skutečné spotřeby tepla, el. energie, plynu a vody, která je pravidelně 

zaznamenávána odečtem z měřidel. 

Každoročně je proveden výpočet spotřeby tepla na otopný m2 v GJ a Kč. 

 

                                                                                                Mgr.Kondělková Dagmar, ředitelka 

 

 

 

Vyjádření vedoucí odboru školství a kultury :    
 
 
Přikláním se k zavedení jednotného systému vyhodnocení nákladovosti a energetické náročnosti pro 
všechny budovy v majetku města, nejen pro budovy, které spadají pod odbor školství a kultury. 
 
                                                                                           Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
               
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Karel Žák                                      Ing. Jiří Šebesta 

člen Kontrolního výboru ZMH                                             člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
 
 
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor školství a kultury 
            1x ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


