Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010
Město Nové Sedlo má čtyři příspěvkové organizace, a to:
- Základní škola,Masarykova 425, Nové Sedlo
- Základní škola praktická, Masarykova 217, Nové Sedlo
- Mateřská škola II., Sklářská 510, Nové Sedlo
- Mateřská škola I., Masarykova 217, Nové Sedlo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že příspěvková organizace
Základní škola Nové Sedlo IZO: 102 428 361 a Základní škola praktická Nové Sedlo IZO:102
428 581 v oboru 79-01-C Základní škola, studium denní v délce 9 roků, Mateřská škola,
Sklářská , Nové Sedlo IZO: 107 546 183 a Mateřská škola ,Masarykova 217, Nové Sedlo
IZO: 107 545 721 s účinností od 1.9.2007 se zapisují do školského rejstříku jako příspěvkové
organizace. Jinak v právní subjektivitě jsou již od 1.1.2007 na základě usnesení ZM č.
39/2002 ze dne 12.6.2006.
Tyto organizace předložily návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 ve
vztahu ke zřizovateli, který byl zahrnut do rozpočtu jednotlivých přísp. organizací. Město
Nové Sedlo poskytlo finanční příspěvek na rok 2010 ve výši: ZŠ – 2.351 000,-Kč, ZŠP –
100.000,-Kč, MŠ I.-385.800,-Kč a MŠ II.-550.000,-Kč. V prosinci roku 2010 byl schválen
rozpočet na rok 2011 rovněž s finančními příspěvky PO na činnost v roce 2011 ve výši: ZŠ –
2.753 000,-Kč, ZŠP – 100.000,-Kč, MŠ I.-430.000,-Kč a MŠ II.-721.000,-Kč.
V roce 2010 byly městu Nové Sedlo předloženy tyto dokumenty:
- Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010
- Výroční zpráva o hospodaření PO za rok 2009 – ZŠ Nové Sedlo
- Inspekční zpráva České školní inspekce – MŠ I., Masarykova 217,Nové Sedlo
- Protokol o státní kontrole České školní inspekce – ZŠP,Masarykova 217,Nové Sedlo
- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO za rok 2009
- Odpisové plány PO na rok 2010
- Schválený rozpočet města na rok 2010
- Rozbor hospodaření Po Mateřská škola, Sklářská 510 a Masarykova 217, Nové Sedlo
za rok 2009
- Inventarizační zápisy všech PO za rok 2009

Veškeré tyto zprávy jsou k nahlédnutí u tajemnice úřadu.
Finanční výbor při ZM, pracoval do 14.10.2010 pod vedením předsedy pana Hlavatého,
úkoly plnil dle schváleného Plánu práce finančního výboru na rok 2010. 4.11.2010 na
ustavujícím zasedání ZM schválilo za předsedu finančního výboru paní Papežovou a členy
finančního výboru – Kohoutová, Liesová, Los a Mann.
Kontrolní výbor při ZM, pracoval do 14.10.2010 pod vedením předsedy pana Manfréda
Koppa, úkoly plnil dle schváleného Plánu práce kontrolního výboru na rok 2010. 4.11.2010
na ustavujícím zasedání ZM schválilo za předsedu kontrolního výboru pana Manfréda Koppa
a členy kontrolního výboru – Mgr. Machálková, Mgr. Cervanová, pp.Bálint a Polák.

Úkoly, zabezpečované finančním a kontrolním výborem, jsou plněny tak, jak byly
odsouhlaseny zastupitelstvem města Nové Sedlo v plánech práce na rok 2010.
Na ustavujícím zasedání ZM dne 4.11.2010 schválilo ZM zřízení dvou nových výborů, a to:
Výbor komunitního plánování a sociální péče, kdy ZM za předsedu schválilo Bc.
Bůžkovou a za členy výboru – p.Bauman, pí Nováková.
Výbor pro partnerství a spolupráci, kdy ZM za předsedu schválilo p. Manna a za členy
výboru – pp. Los a Kopp.
Dále byly schváleny dvě komise při Radě města Nové Sedlo, a to:
Komise investic a výstavby, kdy ZM za předsedu schválilo p. Loukotu a RM schválila za
členy – pp. Petřík, Kůs, Krautzberger, Kopp, Korbel, Rubert.
Komise grantová, kdy ZM za předsedu schválilo Mgr. Srbu a RM schválila za členy – pp.
Petřík, Kůs, Suchý, Ing. Fuchs a pí Kejvalová.
Dále vyplývají kontroly hospodaření příspěvkových organizací ze zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a vypracované vnitřní směrnici k zabezpečení zákona o
finanční kontrole schválené ZM dne 5.12.2007 pod č. usn. 147/2007 s účinností od 1.1.2008.
V roce 2010 tyto kontroly byly dle zákona prováděny, kdy se jedná o předběžnou,
průběžnou a následnou kontrolu u těchto příspěvkových organizací. Vždy tyto kontroly jsou
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů.
Jednalo se o tyto veřejnosprávní kontroly:
1. Hospodaření PO Základní škola praktická, Masarykova 217, Nové Sedlo
2. Hospodaření PO Základní škola, Masarykova 425, Nové Sedlo
3. Využití dotace, grantu, finanční částky u fyzických osob, sdružení a spolků
4. Využití dotace TJ Baník Union Nové Sedlo
5. Hospodaření PO Mateřská škola, Sklářská 510, Nové Sedlo

Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem kontroly obdržíme žádost o předložení
Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 v elektronické podobě, a to
v termínu do 15.2.2011. V lednu 2011 vypracuji zprávu o Dodržování zákona o finanční
kontrole za rok 2010 včetně vyplnění požadovaných tabulek a tato roční zpráva bude
poslána na Ministerstvo financí, kde je spravován informační systém finanční kontroly ve
veřejné správě – Modul ročních zpráv.

Nové Sedlo dne 6.12.2010

Ing. Věra Baumanová
tajemnice úřadu

