
Usneseníze zasedání rady Obce Psáry Č. 13-2011
konaného dne 30. května 201]. v 17.45 hod.

na Obecním úřadu Psa‘ry, Pražská 137, 252 44 Psa‘ry

RO Usnesení Č. 90/13-2011
Rada Obce Psáw přijala toto usneseni:

bere na vědomí

a) informace o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě v Základní škole a
Mateřské škole Psáry, okres Praha — západ, Psáry, Hlavni 12, IC 70840512, konané
podle zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a zákona
Č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, v souladu s ustanovením * 15
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pitavidlech územních rozpočtů, v platném
znění

b) petici vyjadřující nesouhlas petentů s odvoláním paní Mgr. Mileny Trůblové z fĎnkce
ředitelky školy

c) otevřený dopis zastupitelstvu
d) vyjádření paní ředitelky k výsledku veřejnosprávní kontroly

II odvolává

v souladu s ~ 166, odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, k 1. 6. 2011
Mgr. Milenu Trůblovou z funkce ředitele Záldadní školy a Mateřské školy Psáry, okres
Praha — západ, Psáry, Hlavní 12, IC 70840512 z důvodu závažných porušení právních
povinností vyplývajících z vykonávané funkce ředitele, která byla zjištěna zřizovatelem
v průběhu veřejnosprávní kontroly zahájené dne 15. 3. 2011 a ukončené dne 24. 5. 2011 —

viz příloha tohoto usnesení

III ukládá starostovi

a) podat informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly členům ZO
b) informovat odvolanou ředitelku Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha —

Západ o usnesení Č. 90/13-2011 a bezodkladně jí doručit písemné odvolání do
vlastních rukou

c) bezodkladně vyhlásit výběrové řízení na funkci ředitele Záldadní školy a Mateřské
školy Psáry, okres Praha - Západ

fl ________

ĺJ~ ĺ,ĺ místostarostka]
Vlasta Má1k76

J místostarosta
Luděk Nezmar .

starosta
Milan Vácha

„ Číslováni jednotlivých usneseni jde v číselné řadě ad počátku rola‘. Zveřejňované usneseni je upraveno z důvodu dodrženi přiměřenosil
rozsahu zveřejňovaných osobnich údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.‘



Obec Psánť

PŘÍLOHA

K USNESENÍ RO č.90/13 - 2011

schůze Rady obce

konané dne 30. 5. 2011 jako řádné

Informaceo výsledku veřejnosPrávní kontroly

Porušení právních povinností spočívá především ve zjištěném porušování zákona O
účetnictví a zákona o finanční kontrole, a to zejména 511 odst. 1 písm. b, 5 8 odst.
1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a 5 25 odst. 1 zákona C.
320/2001 Sb., o financni kontrole, v platném znění. 1

Provedenou kontrolou byla zjištěna neaktuálnost interních směrnic
kontrolované osoby 5 odkazy na již neplatné právní normy, porušování
platných interních směrnic a zřizovací listiny (podrobně viz protokol z kontroly
str.3a12a15). .

Interní směrnice zpracované na základě neplatných právních předpisŮ
s odkazy na ně a nedodržování interních směrnic, vytváří v kontrolovane
organizaci prostředí umožňujkí porušování platné legislativy (např. zákona
č. 563/1991 Sb., O účetnictví, v platném znění, zákona Č. 320/2001 Sb., O f]nancni
kontrole, v platném znění) a je známkou nedostatečně fungujícího vnitřniho
kontrolního systému.

O neúčinnosti systému finanční kontroly v organizaci svědčí i rozsah
a závažnost nedostatků zjištěných v průběhu kontroly, přicemz
nedostatečné organizační zajištění finanční kontroly je porušením
povinností ředitele kontrolované osoby, konkrétně ~ 25 odst. 1 zákona
c. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zněni.

V účetnictví kontrolované osoby bylo zjištěno celkem 488 neprůkazných
účetních dokladů v celkové výši 3.513.172,- Kč. jednalo se O přijaté
a vydané faktury, které neobsahovaly zákonem taxativně stanovené
náležitosti, čímž došlo k závažnému porušení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění, ~ llodst. 1 písm. b a ~ B odst. 1 (viz Protokol
z kontroly str. 6, 7, 8, 9, 12 a 13 a tabulky v Přfloze Č. 1 k Dodatku).

1 Odpovědnost za vedení svého účetnjcwí má kontrolovaná osoba, i když jeho vedením pověří jinou právnickou

nebo fyzickou osobu (viz 5 5 zákona Č. 563/1991 Sb., O účetnictví, v platném zněnO.
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gontrolovaná osoba nevede účetnictví tak, aby to neodporovalo zákonu
c 563/1991 Sb, a účetnictví, v platném znění a ostatním právním
předpisům ani neobcházelo jejich účel, což je porušením ~ 8 odst. 2 zákona

. Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
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Přílohy:

1.

2.

3.

4.

Protokol o provedené kontrole

Námitky proti Protokolu o provedené kontrole,

Rozhodnutí o Námitkách

Dodatek č. 1 k Protokolu o provedené I~‘ontrole

Starosta Obce Psáry Milan Vácha

Ověřovatel;
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