Příloha č. 2 k bodu X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření
s jejich majetkem
1) Základní škola a mateřská škola Velká Jesenice
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velká Jesenice.
Příspěvková organizace v roce 2017 vytvořila hospodářský výsledek ve výši -58 531,51 Kč.
Byla provedena veřejnoprávní kontrola PO Základní školy a mateřské školy Velká Jesenice k 31.
12.2017. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k udělení opatření k nápravě.
V protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení
§ 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) jsou doporučení :
-

V roce 2017 hospodařit podle navrženého vyrovnaného rozpočtu
Po celkové uzávěrce zhodnotit důvody ztráty v roce 2017, zvážit jejich tvorbu v dalších
letech a případně upravit aktuální rozpočet v roce 2018.
Zvážit možnosti levnějšího vedení mzdové agendy (vlastními silami?)
Průzkumem trhu zjistit možnost levnější správy webu obce a IT služeb

2) Velkojesenická s.r.o.
Obec je 100% vlastníkem právnické osoby Velkojesenická s.r.o., s vkladem 200 000,- Kč.
V roce 2017 společnost provozovala činnost běžným způsobem. Do společnosti byl zakoupen traktor
Zetor Proxima. Téměř nový, v záruční lhůtě. Zakoupen byl z vlastních prostředků společnosti.
Prostředky společnosti byly kvůli tomuto nákupu navýšeny vkladem Obce ve výši 200tisíc.
Ostatní technika byla běžným způsobem a dle potřeb opravována a udržována.
Výsledky hospodaření Velkojesenické s.r.o. v roce 2016:
Výnosy
2 308 tis Kč
Náklady
1 396 tis Kč
Výsledek = ztráta
-88 tis Kč
Struktura výnosů
Výnosy celkem

2 308 tis Kč

VaK celkem 1 102 tis Kč
Práce pro obec VJ
Práce pro ostatní

547 tis Kč Voda
494 tis Kč Kanalizace
61 tis Kč Tranzit vody do ČS

609 tis Kč
597 tis Kč

Rozdělení vlastních výkonů podle účelu a zadavatele:
Provoz VaK
23%
Obec Velká Jesenice
39%
Škola VJ
3%
TJ SOKOL VJ
3%
Ostatní (cizí)
32%
(přibližně odečteny a neuvažovány obraty tvořené jen
přefakturací materiálu a prací)
Na účtu a v pokladně bylo k 31.12.2017 celkem 398 tisíc Kč.

