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Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol
V naší obci byl vnitřní kontrolní systém vybudován v roce 2002.
Tvoří jej:
 Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole ze dne 16. 9. 2004
 Pověření starosty obce Dalibora Šimečky příkazce operací
 Pověření Jany Hájkové správkyně rozpočtu a hlavní účetní
 Vyhlášení podpisových vzorů
 Vypracování vzorových protokolů
Zaměstnanci obce, členům kontrolního výboru a finančního výboru byly dány
instrukce o cílech finanční kontroly při uskutečňování operací v obci. Tím zde bylo
vytvořeno příznivé kontrolní prostředí. Velká pozornost je věnována rizikům,
zvláště její identifikaci, sledování a určování závažnosti. Bylo zjištěno, že jednotlivé
prověřované činnosti jsou vykonávány hospodárně, efektivně a účelně v souladu se
schváleným rozpočtem obce. Účinnost vnitřního kontrolního systému obce byla
v roce 2016 hodnocena průběžně a to v zastupitelstvu obce a ve finančním výboru.
Závažné zjištění ve smyslu § 22, odst. ž zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů při této kontrole učiněna nebyla.

Stručné zhodnocení u veřejnosprávních kontrol
Obec Trnávka zřídila k 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací „Základní škola Trnávka
okres Nový Jičín“, IČ 70983038. Ze zákona obec jako zřizovatel provádí u Základní
školy Trnávka, příspěvkové organizace veřejnosprávní kontrolu.
V roce 2018 se kontrola uskutečnila dne 14. 5. 2018.
Veřejnosprávní kontrola se týkala období roku 2017. Při veřejnosprávních kontrolách
je zabezpečen řádný postup ve smyslu příslušných ustanovení zákona o kontrole a o
státní kontrole.
Závažná zjištění při veřejnosprávní kontrole v Základní škole Trnávka, příspěvkové
organizaci nebyla.
Během kontroly byly zjištěné drobné nedostatky, nebyla zjištěna neprůkaznost nebo
nesprávnost vedení účetnictví.
Mimo veřejnosprávní kontrolu u příspěvkové organizace Základní škola Trnávka
provedla obec i veřejnosprávní kontrolu u dalších příjemců podpor (zájmových
organizací a spolků, neziskových organizací apod.)
Při veřejnosprávní kontrole jsme kontrolovali dodržení účelu a dodržení výše
poskytnutého příspěvku.
V roce 2018 nebyly provedené veřejnosprávní kontroly, neboť Obec Trnávka
neposkytla žádné finanční příspěvky.

V Trnávce dne 13. 2. 2019

