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3. Zpráva útvaru vnitřního auditu týkající se účetnictví PO za rok 2018

Organizační jednotka

Příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V.
Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, 580 01
Havlíčkův Brod

IČ příspěvkové organizace

72 54 59 50

Předmět

Veřejnosprávní kontrola na místě, týkající se účetnictví PO
za rok 2018, nebyla útvarem vnitřního auditu Města
Havlíčkův Brod v roce 2019 provedena. Dne 2. 8. 2019 byl
vyhotoven Záznam č. 13/2019, za ZUŠ podepsán 6. 8. 2019, o
provedení úkonů předcházejících kontrole oddělením útvaru
vnitřního auditu Města Havlíčkův Brod.

Kontrolní zjištění

Dílčí závěry: Závazné ukazatele pro rok 2018 byly dodrženy.
Z předložených dokladů nebylo zjištěno pořízení majetku nad
rámec investičního plánu schváleného zřizovatelem, ani
překročení hranice pro vypsání veřejné zakázky malého rozsahu.
Smlouva na nákup basového klarinetu byla zveřejněna
v Registru smluv v průběhu kontroly. Z poskytnutých podkladů
nebyly zjištěny nedostatky. Vnitřní kontrolní systém PO byl na
kontrolním vzorku vyhodnocen jako funkční.

Závěr

V rámci úkonů předcházejících kontrole nebyly zjištěny
nedostatky, které by byly důvodem pro zahájení následné
veřejnosprávní kontroly na místě (zahájení podle § 5 odst. 1
kontrolního řádu).

4. Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2019 doplněná o vyjádření
příspěvkové organizace k příslušným zprávám
V naší organizaci upravuje systém řídící kontroly několik vnitřních předpisů:
-

Organizační řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

-

Pracovní řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

-

Provozní řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

-

Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého
rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.

-

Interní organizační směrnice pro vedení účetnictví Základní umělecké školy J.
V. Stamice Havlíčkův Brod.

-

Směrnice k vystavování objednávek, uzavírání smluv a dalších závazků
Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Kontrola příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod v roce 2019:
-

Dne 23. 1. 2019 byla na ZUŠ provedena kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Regionální pobočkou Brno, pobočkou
pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina – Závěrečný protokol č. j. VZP-1900034830-J83J. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR
ani jiné evidenční nedostatky.

-

Dne 2. 8. 2019 byl vyhotoven Záznam č. 13/2019, za ZUŠ podepsán 6. 8.
2019, o provedení úkonů předcházejících kontrole oddělením útvaru vnitřního
auditu Města Havlíčkův Brod. Dílčí závěry: Závazné ukazatele pro rok 2018
byly dodrženy. Z předložených dokladů nebylo zjištěno pořízení majetku nad
rámec investičního plánu schváleného zřizovatelem, ani překročení hranice
pro vypsání veřejné zakázky malého rozsahu. Smlouva na nákup basového
klarinetu byla zveřejněna v Registru smluv v průběhu kontroly. Z poskytnutých
podkladů nebyly zjištěny nedostatky. Vnitřní kontrolní systém PO byl na
kontrolním vzorku vyhodnocen jako funkční. Závěr: „V rámci úkonů
předcházejících kontrole nebyly zjištěny nedostatky, které by byly důvodem
pro zahájení následné veřejnosprávní kontroly na místě (zahájení podle § 5
odst. 1 kontrolního řádu).“

Řídící vnitřní kontrola je aplikována v příspěvkové organizaci tak, že vedení
školy provádí 4 x ročně kontrolu cenin, spisového materiálu, razítek, didaktické
techniky, pokladní hotovosti a následnou kontrolu příjmových a výdajových
dokladů včetně všech jejich náležitostí. Z těchto kontrol je prováděn vždy písemný
záznam.

Vnitřní kontroly v ZUŠ proběhly v těchto termínech:
15. 4. 2019, 27. 6. 2019; 22. 10. 2019; 20. 12. 2019
O kontrolních výstupech vedení školy je pracovní tým pravidelně informován
na pedagogických a provozních radách ZUŠ. Veřejnost a zřizovatel nalezne
informace o vnitřních kontrolách prováděných organizací ve Výroční zprávě školy.
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a žádná zjištění nebyla předána
k dalšímu řízení.

5. Zpráva o hospodaření Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod za rok
2019.
Obsah:

1.
2.
3.
4.
5.

Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku a
zapojení fondů do výnosů
Závazné ukazatele hospodaření
Odchylky v porovnání s finančním plánem
Čerpání účelově poskytnutých dotací
Informace dle čl. VI, bodu 2.4 zřizovací listiny

Komentář o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019
1. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku a zapojení fondů do výnosů.
V roce 2019 hospodařila příspěvková organizace s kladným hospodářským výsledkem
ve výši 3 163,04 Kč. Z hlavní činnosti je kladný hospodářský výsledek 2 668,89 Kč a
z doplňkové činnosti 494,15 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti nebyl ovlivněn
poskytnutým limitem provozního příspěvku na hlavní činnost od zřizovatele ve výši 390 000,Kč na rok 2019. / Usnesení z jednání rady města Havlíčkův Brod ze dne 28. 1. 2019 č. j.
105/19, Rozpis schváleného rozpočtu 2019 – závazné ukazatele hospodaření/. Tento provozní
příspěvek byl v plné výši 390 000,- Kč k 31. 12. 2019 vyčerpán.
Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 100 000,- Kč v roce 2019 na umělecké
vystoupení „Čtvero ročních období“.
- PV 50 ze dne 20. 3. 2019 - 15 000,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu
koncertů Čtvero ročních období
- FD 79 ze dne 27. 5. 2019 – 38 669,-Kč – nákup kontrabasu v rámci cyklu koncertů
Čtvero ročních období
- FD 80 ze dne 28. 5. 2019 – 3 300,- Kč – oprava violoncella v rámci cyklu koncertů
Čtvero ročních období
- PV 120 ze dne 21. 6. 2019 – 4000,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu koncertů
Čtvero ročních období
- PV 121 ze dne 21. 6. 2019 – 4000,- Kč – umělecké vystoupení v rámci cyklu koncertů
Čtvero ročních období
- FD 123 ze dne 5. 9. 2019 – 2 880,- Kč – smyčec , povlak basový a materiál – v rámci
cyklu koncertů Čtvero ročních období
- PV 146 ze dne 10. 9. 2019 - 4 200,- Kč – oprava hudebních nástrojů – v rámci cyklu
koncertů Čtvero ročních období
- PV 152 ze dne 20. 9. 2019 - 2 393,- Kč - materiál HO v rámci cyklu koncertů Čtvero
ročních období
- PV 155 ze dne 23. 9. 2019 – 12 000,-Kč - umělecké vystoupení v rámci cyklu
koncertů Čtvero ročních období
- PV 226 ze dne 22. 12. 2019 – 12 000,- Kč - umělecké vystoupení v rámci cyklu
koncertů Čtvero ročních období
- FD 195 ze dne 27. 12. 2019 - 1 558,- Kč - oprava akordeonu v rámci cyklu koncertů
Čtvero ročních období

Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 100 000,- Kč v roce 2019 na realizaci
oslav 70. výročí založení ZUŠ.
-

účet 501/15 - nákup materiálu pro výtvarný obor na realizaci kulis a materiál pro
hudební obor – bicí. Celkem částka 8 553,- Kč na operu „ Sny malého Mozarta“
účet 518/36 - pronájmy sálů, přípravné a režijní práce, natočení divadelního
představení opery a ostatní režijní práce ve výši 35 934,20 Kč
účet 558/36 - drobný materiál a kulisy na realizaci opery „ Sny malého Mozarta“
ve výši 55 512,80 Kč

Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 190 000,- Kč na krytí odpisů budovy
ZUŠ.
Celková výše odpisů budovy ZUŠ za rok 2019 je 192 381,- Kč. Provozní příspěvek
zřizovatele ve výši 190 000,- Kč použila ZUŠ na krytí odpisů budovy ZUŠ. Rozdíl ve výši
2 381,- Kč ZUŠ kryla se svých provozních prostředků.
Celkový obrat příspěvkové organizace za rok 2019 činil 16 074 483,- Kč.
Výnosy v naší organizaci z hlavní činnosti tvoří úplaty za vzdělání. Celková vybraná výše
úplaty za rok 2019 byla 1 776 620,- Kč.
Výnosy z doplňkové činnosti byly za odbornou studiovou práci včetně využití potřebných
prostor v ZUŠ ve výši 1 138,- Kč.
Na mzdové prostředky (odvody do fondu FKSP) použila organizace z ostatních zdrojů 930,Kč dle vyjádření MŠMT ČR ze dne 3. 2. 2005 pod značkou 322253/04-25.
Hodnocení odměňování v příspěvkové organizaci ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod
objem prostředků
na platy

přepočtený počet
zaměstnanců

průměrná
mzda

rok 2018

11 663 842,-

23,3

31 937,-

rok 2019

13 657 425,-

23,3

35 766,-

index

1,1709

Fond reprodukce majetku v Kč/ investiční fond/
stav k 1.1.2019

tvorba ve výši
odpisů 2019

čerpání k
31. 12. 2019

zůstatek k
31. 12. 2019

397 054,21

309 102,-

171 440,-

534 716,21

Fond reprodukce majetku byl čerpán na nákup nástroje Digitální piano Yamaha +
příslušenství v ceně 61 990,- Kč a generální opravu koncertního klavíru zn. Bösendorfer
/inv. č. 1198 / v ceně 199 000,- Kč. Z fondu reprodukce bylo na opravu koncertního klavíru
čerpáno 109 450,- Kč. Rozdíl ve výši 89 550,- Kč byl uhrazen ze získané účelové veřejné

finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina. Příspěvková organizace měla v roce 2019
odpisy cekem 309 102,- Kč. Kryté odpisy z vlastních zdrojů byly ve výši 119 102,- Kč a
rozdíl ve výši 190 000,- Kč byl kryt provozním příspěvkem zřizovatele / Usnesení z jednání
rady města Havlíčkův Brod ze dne 8. 10. 2018 č.j. 746/18.
Rezervní fond v Kč
Stav k 1. 1. 2019

tvorba ve výši
zlep. hos. výsledku

čerpání k
31. 12. 2019

zůstatek k
31. 12. 2019

75,31

48 680,71

0,-

48 756,02

Rezervní fond nebyl v roce 2019 čerpán.
Fond odměn v Kč
Stav k 1. 1. 2019

tvorba ve výši
zlep. hos. výsledku

8 800,-

12 200,-

čerpání k
31. 12. 2019
0,-

zůstatek k
31. 12. 2019
21 000,-,-

Fond odměn nebyl v roce 2019 čerpán.

FKSP v Kč
Stav k 1. 1. 2019

tvorba ve výši
odvodů FKSP
2019

čerpání k
31. 12. 2019

zůstatek k
31. 12. 2019

269 083,19

201 066,-

118 319,-

351 830,19

Dle zásad používání FKSP pro zaměstnance ZUŠ byl z fondu čerpán příspěvek na stravování
ve výši 72 580,- Kč, příspěvek na rekreaci ve výši 23 106,- Kč, příspěvek na kulturu,
tělovýchovu a sport ve výši 16 180,- Kč a ostatní použití fondu (nákup publikací, časopisů,
odchod do starobního důchodu pro zaměstnance ZUŠ) ve výši 6 453,- Kč.
2. Závazné ukazatele hospodaření.
Závazné ukazatele hospodaření byly radou města Havlíčkův Brod na rok 2019 stanoveny. Při
správě svěřeného majetku postupuje příspěvková organizace podle platných právních
předpisů, zřizovací listiny a podle pokynů zřizovatele. Příspěvková organizace se při
hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

3. Odchylky v porovnání s finančním plánem.
Příspěvková organizace nepřekročila finanční plán. V průběhu roku bylo průběžně sledováno
čerpání rozpočtu a pružně reagováno na nové skutečnosti vzniklé při provozu.
4. Čerpání účelově poskytnutých dotací.
Příspěvková organizace na rok 2019 obdržela dotaci na Přímé náklady na vzdělávání ve výši
13 657 725,- Kč, která byla organizací k 31. 12. 2019 zcela vyčerpána, dotaci z Rozvojového
programu „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019“ ve výši
50 000,- Kč a dotaci na generální opravu učební pomůcky – koncertní klavírní křídlo zn.
Bösendorfer ve výši 89 550,- Kč.

5. Informace dle čl. VI, bodu 2.4 zřizovací listiny.
V roce 2019 nebyl uzavřen příspěvkovou organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice
Havlíčkův Brod žádný pronájem nemovitého majetku. Veškeré aktivity v ZUŠ v roce 2019
byly součástí hlavní a doplňkové činnosti příspěvkové organizace.

