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a) Úvod – základní údaje o organizaci  

Příspěvková  organizace  Jesle  Frýdek-Místek,  ul.  Brožíkova  č.  40,  je  zařízením
Statutárního města Frýdku-Místku. Jejím posláním je poskytování výchovné péče
dítěti zaměřené na rozvoj schopnosti dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků
přiměřených věku dítěte. Organizace poskytuje službu hlídání a péče o dítě v dětské
skupině,  je  to  typ  nekomerční  služby  v  kolektivu  dětí  mimo  domácí  prostředí.
Podmínky založení a provozu dětské skupiny stanovuje zákon č.  247/2014 Sb.,  a
změna souvisejících zákonů / v aktuálním znění novely zákona č.  127/2015 Sb.,č.
65/2017 Sb., a 183/2017Sb. / Dětská skupina je určena pro děti od 1 roku do zahájení
povinné školní docházky, věkové rozpětí  si  poskytovatel určuje sám podle zájmu
rodičů a svých možností. Naše dětská skupina nabízí flexibilitu a kvalitu v péči o
děti od 1 do 3 let věku, za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.    

Rodinná politika je  souhrn aktivit  podporující  rodinu  a  zahrnující  různé společenské
oblasti. Zaměřuje se na podporu přirozených funkcí rodiny, nesnaží se funkce přebírat
nebo ovlivňovat sociální role v rodině. Snahou našeho zařízení je vytvoření společensky
přátelského prostředí se zaměřením na sladění pracovního a rodinného života.  Rodičům i
zájemcům o poskytování péče je k dispozici elektronická evidence dětských skupin, která
je rozčleněná podle krajů. Spravuje ji MPSV (www.dsmpsv.cz) a umožňuje rodičům najít
pro své děti dětskou skupinu, která jim bude vyhovovat. Službou péče o dítě v dětské
skupině  se  rozumí  činnost  provozovaná  poskytovatelem  zapsaným  do  evidence
poskytovatelů,  kterou  spravuje  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí.  Zařízení  Jesle
Frýdek-Místek, příspěvková organizace získalo toto oprávnění MPSV ke dni 1. 9. 2015.
Výroční zpráva, kterou předkládáme je rekapitulací činnosti příspěvkové organizace Jesle
Frýdek-Místek, jejichž zřizovatelem je Statutární město Frýdek-Místek.

3

http://www.dsmpsv.cz/


b) Vyhodnocení  plnění  úkolů,  pro  které  byla  příspěvková  organizace
zřízena

Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

Příspěvková organizace  Jesle  Frýdek-Místek  je  zařízením Statutárního města  Frýdku-
Místku,  jejím  posláním  je  poskytování  výchovné  péče  dítěti  zaměřené  na  rozvoj
schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků, přiměřených věku dítěte.

Organizace poskytuje službu hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravi-
delné péči o dítě od 1 do 3 let věku, za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale poskytuje
výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických
návyků přiměřených věku v souladu s konceptem výchovy a péče. 

Hlavním předmětem činnosti organizace dle Zřizovací listiny je:

• hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do
3 let věku a provozování jídelny k zajištění společného stravování dětí a zaměst-
nanců organizace

• cílem je  umožnit  rodičům lepší  slučitelnost  jejich  rodičovství  a  profesní  role
v případě,  že  nechtějí  rezignovat  ani  na  své  rodičovství,  ani  na  svou  profesi.
Kapacita zařízení je 54 míst k pravidelné denní docházce dětí od 1 do 3 let věku.
Tato kapacita je rovnoměrně rozdělena na tři oddělení s počtem 18 dětí. Počet 6
dětí na jednu pracovnici je dodržen, povinnost 3 pracovníků na jednom oddělení
zajišťuje  systém péče  i  odbornou  způsobilost  osob  pečujících  o  děti  v  rámci
dětské skupiny. Odbornou způsobilostí pečujících osob je vzdělání zdravotnické,
vzdělání pracovníka v sociálních službách, profesní kvalifikace chůvy s osvěd-
čením znalostí speciální pedagogiky a psychologie pro děti do zahájení povinné
školní docházky. Provoz zařízení je od 6:30 do 17:00 hod.  
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Pozitiva dětské skupiny

• Přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny, především díky flexibilitě otevírací
doby, která je přizpůsobena právě potřebám rodičů. 

• Pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič službu využívá ve dnech,
kdy to potřebuje. 

• Díky menším skupinkám umožňují individuální přístup k dítěti. 

• Usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí. 

• Jsou flexibilní a finančně dostupné. 

• Obohacují nabídku služeb péče o předškolní děti, především o děti ve věku 1-2
roky. 

• Rodiče, platí-li školkovné, mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v dětské
skupině.

Péče o dítě v dětské skupině je upravena zákonem č. 247/2014Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona
č. 127/2015 Sb., zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a zákona č. 170/2017 Sb.
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Výchovná a sociální činnost                                         

Základní  obsah  aktivit  v  dětské  skupině  upravuje  plán  výchovy  a  péče,  který  je
vypracován  s  ohledem  na  zajištění  kvality  péče,  rozvoje  schopností  dítěte  a  jeho
kulturních a hygienických návyků přiměřených věku . Cílem těchto aktivit je formovat
osobnost dítěte a zajistit základní podmínky péče o dítě, zabezpečit fyzickou i psychickou
stránku osobnosti,  psychickou i fyzickou pohodu. Hlavní filozofii  programu je indivi-
duální a nedirektivní přístup k dětem. Každému dítěti je poskytován potřebný prostor pro
rozvoj jeho osobnosti. Dítě se rozvíjí jednak zráním dědičných vloh, jednak působením
prostředí a výchovy. Chceme-li zde dosáhnout nejlepších výsledků, musíme znát dobře
věkové a individuální zvláštnosti dětí.  Raný věk je charakterizován zejména rozvojem
sociálních  vztahů,  pohybových  schopností  a  řeči.  Kojenec  i  batole  potřebuje  nejvíce
lásku, porozumění, prostor k pohybu a experimentování. Svým chováním se snaží vyvo-
lat pochvalu a obdiv. S batoletem je třeba vést dialog a nepředávat mu pouze poznatky.
Nejpřirozenější a nejdůležitější činností pro dítě je hra. Je výrazem vývoje, který přináší
změny v celém organismu. Prostřednictvím hry získává dítě zkušenosti o světě věcí a lidí
a  zároveň  poznává  samo  sebe.  Do  hry  dítě  promítá  a  současně  rozvíjí  celou  svoji
osobnost. Hra přináší dítěti pocit seberealizace a smysluplnosti. Výchovné zaměstnání je
zvláštní formou systematické výchovné práce, při níž se má skupina batolat soustředit ke
společné činnosti. Náplň zaměstnání je volena tak, aby se střídavě uplatňovaly požadavky
na pohybový rozvoj  dětí,  na seznamování  s jevy a  předměty,  které  děti  obklopují,  na
rozvoj řeči, správného chování, na získávání pracovních dovedností a na estetický rozvoj.
Tyto požadavky jsou konkrétně rozvedeny v obsahu výchovy a v jednotlivých složkách
(výtvarná výchova, hudební, tělesná, rozumová, pracovní, mravní a estetická).

Součástí tohoto programu je i péče o zdraví dětí a posilování imunitního systému formou
různých ozdravných opatření, prvky bazální stimulace, kterou využíváme v každodenní
péči  o  naše  děti,  cvičení  s  balančními  míči,  rozvoj  pohybových  dovedností.  Herny
a ložnice dětí  na všech odděleních jsou vybaveny rekuperačními jednotkami a přístroji
na měření vlhkosti vzduchu a teploty v místnostech. Postýlky dětí jsou vybaveny kvalit-
ními lůžkovinami z dutého vlákna s antibakteriální úpravou.

Plán výchovy a péče probíhá během roku v jednotlivých integrovaných blocích, které
respektují střídání čtyř ročních období, naše svátky a tradice. Inspirujeme se proměnami
přírody a koloběhem životního cyklu, ale také obyčejnými věcmi a děním kolem nás. 
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V oblasti kulturní pravidelně pořádáme pro děti a jejich rodiče různé celoroční akce a
dětská  divadelní  představení.  Péče  o  děti  je  cílevědomá  a  odpovídá  jejich  věkovým
zvláštnostem. Známé i nové tituly z naší nabídky služeb mohou rodiče sledovat na webo-
vých stránkách www.jesle-fm.cz, kde jsou rovněž aktuálně zveřejňovány ukázky činností
našich dětí, informace týkající se jednotlivých oddělení, novinky ve stravování dětí apod.

Péče, služby které poskytujeme dle přání rodičů a individuálních potřeb dětí se uskuteč-
ňují po vzájemné dohodě s rodiči, případně na doporučení pediatrů.  

    

V dubnu 2016 naše zařízení úspěšně prošlo jako první v Česku dobrovolným auditem
kvality péče o děti v dětské skupině a získalo Osvědčení kvality poskytované péče dle
Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.
V roce  2019  MPSV v  rámci  systémového  projektu  Podpora  implementace  dětských
skupin zavádí do praxe Audit značky kvality pro zřizovatele dětských skupin ZDARMA a
provádí jej výhradně auditní tým MPSV na základě dobrovolné žádosti poskytovatele.  
 
Oblasti posuzované v rámci auditu : 
 

• filosofie dětské skupiny
• plán výchovy a péče
• pečující osoby
• provoz dětské skupiny
• adaptační období
• bezpečnost a hygiena
• genderový a environmentální aspekt

Naše  zařízení  Jesle  Frýdek-Místek,  příspěvková  organizace,  projevila  zájem  o  účast
v tomto projektu,  podali  jsme žádost  na MPSV a budeme se tímto ucházet  o  získání
značky kvality námi poskytovaných služeb i z pohledu Ministerstva práce a sociálních
věcí.                                                                                      
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Provozní úsek, prádelna, stravovací provoz

Celé zařízení je uzpůsobeno tak, aby odpovídalo věkovým potřebám dětí.

Je  zde  prádelna  se  sušárnou,  kde  se  pere  jeslové  prádlo  včetně  sezónního  dětského
celoročního oblečení, které slouží k pobytu venku, pracovní oděv všech zaměstnanců,
textilní  potřeby  a  pomůcky  stravovacího  provozu  a  lůžkoviny  z  dětských  postýlek.
Provoz  prádelny  splňuje  všechny  požadavky  vyplývající  z  dodržování  hygienických
norem.

Stravovací provoz – součástí hospodářské budovy je i vlastní kuchyň, která slouží k zajiš-
šťování  společného  stravování  dětí  a  zaměstnanců  organizace.  Moderní  a  celkově
zrekonstruovaná kuchyně jeslí  splňuje  všechny požadavky a předpisy  pro  zajišťování
stravování v dětských zařízeních dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví,
vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení.
Celková kapacita kuchyně je určena pro přípravu stravy pro 54 dětí a 20 zaměstnanců.

Výživa je významným faktorem, který ovlivňuje růst a vývoj dítěte od narození až do
dospělosti.  Stravovací  návyky  a  chuťové  preference  se  budují  již  v  raném  dětství.
Základem je pestrá, lehce stravitelná a nutričně vysoce plnohodnotná strava. Dbáme na
chuť pokrmů, na estetickém vzhledu, vhodně uzpůsobujeme konzistenci pokrmů k věku
dětí, k dochucování používáme bylinky a jednodruhové koření bez glutamátu, minimali-
zujeme solení, dbáme na dodržování pitného režimu. Dodržujeme nutričně vyváženou
skladbu jídelníčku určenou dětem ve věku od 1 do 3 let. Šetrnou přípravu jídel, vaření
v páře, zavádění moderních postupů při přípravě jídel nám umožňuje vybavení kuchyně
konvektomatem a rýžovarem. Jedná se o zdravou přípravu jídel, kdy zůstanou zachovány
přírodní látky, minerály a vitamíny. Rýžovar slouží rovněž k přípravě polévek, ovesných
kaší i dušené zeleniny.

V našem zařízení se schází 1x měsíčně stravovací komise, kde se zaměřujeme na skladbu
jídelníčku  a  jeho  zpětnou  vazbu  ze  strany  dětí,  pečujících  osob,  rodičů,  sledujeme
dodavatele  surovin  a  zavádění  nových  druhů surovin.  Minimálně  jednou  měsíčně  na
osobním  setkání  s dodavateli   řešíme  nabídku  nových   surovin  a  jejich  možnost
zpracování  v kuchyni  s přihlédnutím na  dodržování  technologických postupů  v našem
zařízení.U všech dodavatelů sledujeme kvalitu, čerstvost a plynulost dodávek, rozmani-
tost  sortimentu,  včetně  cenové  nabídky   Během  roku  2019  jsme  uzavřeli  smlovy
s novými dodavateli  potravin  Jsou to  firmy: Handicap s.r.o,  Bidfood,  Miroslav  Uhlíř.
Informace  naleznete  v  sekci  aktuality  na  stránkách  www.jesle-fm.cz.  Dle  směrnice
2000/89 ES, směrnice1169/2011 EU Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské
unie v jídelníčku uvádíme obsah alergenů v podávaných pokrmech.
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Potraviny  tvoří  největší  položku  ve  spotřebě  materiálu.  Děti  v jeslích  snídají,  svačí,
obědvají. Během celého dne je zajišťován pitný režim. Cena stravovací jednotky na dítě a
den v roce 2019 činí 45,– Kč. Pro přípravu stravy je zaveden systém sledování kritických
bodů HCCP, CCP a s ním související postupy, které jsou pravidelně sledovány a  aktua-
lizovány.  Tímto  způsobem  je  možné  sledování  technologických  postupů  zpracování
potravin tak, aby naše zařízení vyhovělo přísným hygienickým normám.

Podmínky a způsob úhrady nákladů za pobyt dítěte v jeslích jsou uvedeny ve Smlouvě za
poskytované služby.  Platby probíhají  bezhotovostním,  inkasním způsobem. Pracovníci
jeslí se stravují v jídelně pro zaměstnance.

Motivačním závazkem celého našeho pracovního týmu v oblasti  stravování je  aktivní
celoživotní vzdělávání zaměstnanců stravovacího provozu.

V našem  konkrétním  případě  se  jedná  o  účast  ve  vzdělávacím  programu  Ostravské
univerzity, Lékařské fakulty v Ostravě.

Cílem naší účasti v tomto projektu je povznesení kvality stravování dětí v předškolním
zařízení a péče o jejich zdraví.
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Součástí areálu jeslí je i místnost pro pohybové aktivity nejmenších, tzv. tělocvična.

Je velmi pěkně a účelně vybavena prvky pro rozvoj pohybových dovedností dětí od 1 do
3 let věku.

V  dopoledních  hodinách  tělocvičnu  využíváme  pro  děti  v  rámci  tělovýchovných
programů a činností, v odpoledních hodinách tuto místnost mohou dle zájmu rodiče se
svými dětmi využít k pohybovým hrám při odchodu z jeslí domů. 

O údržbu rozsáhlé zahrady a čistotu prostranství, běžné jednoduché opravy v zařízení a
údržbu hraček se stará údržbář, péči o zeleň a údržbu travnatých ploch zajišťuje firma.

V roce 2019 jsme zahradu jeslí vybavili novými zahradními prvky, tzv. mlhovišti, které
slouží našim dětem k vodním radovánkám a hrám v letních měsících.
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c) Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci

Neinvestiční příspěvek na rok  2019

je stanoven zřizovatelem Statutárním městem Frýdek-Místek ve výši 6.433.000,– Kč.  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců   

• průměrný přepočtený počet zaměstnanců v organizaci  pro rok 2019 byl stanoven
na 17,00 a naplněn byl v počtu 16,07.

• stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl dodržen.

Vzdělávání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci se účastní akreditovaných kurzů, přednášek, seminářů i praktických
cvičení vztahujících se k jejich práci  a potřebám zařízení.  Doklady o vzdělávání  jsou
uloženy v osobních spisech zaměstnanců. Všichni zaměstnanci splňují požadované vzdě-
lání.

Vzdělávání pracovníků v našem zařízení včetně pečujících osob o děti  k jednotlivým
odborným tématům je  doplňováno  ve  spolupráci  se  Střední  zdravotnickou  školou  ve
Frýdku-Místku. V rámci této spolupráce se Jesle FM, p. o., staly garantem pro zabezpe-
čení odborné praxe žáků Střední zdravotnické školy p. o., T. G. Masaryka  ve  Frýdku-
Místku týkající se péče o dítě od 1do 3 let věku. 

Vzdělávání  pracovníků  stravovacího  provozu  zajišťujeme  ve  spolupráci  s Krajskou
hygienickou  stanici  Moravskoslezského  kraje  v souladu  ze  zákonem  č.  258/200  Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  

V roce 2019 jsme se zapojili do projektu celoživotního vzdělávání Střediska vzdělávání
Ostrava.

Tak jako v minulosti i nyní ve školním roce 2018 a 2019 naše zařízení zajišťuje souvislé
i průběžné praxe studentů středních škol v oboru sociální péče – pečovatelská činnost
o děti ve věku od 1 do 3 let věku. 
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d) Vyhodnocení hospodaření  příspěvkové organizace

1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

Hospodaření organizace se řídilo schváleným rozpočtem, který byl sestaven jako vyrov-
naný.

Rozbor nákladů

v Kč 
Druh nákladů rok 2019

501 Spotřeba materiálu 465 003

502 Spotřeba energie 471 431

511 Opravy a udržování 197 919

512 Cestovné 4 736

513 Náklady na reprezentaci 3 195

518 Ostatní služby 215 365

521 Mzdové náklady 4 612 149

524 Zákonné pojištění - soc., zdr., odp. 1 558 690

525 Jiné sociální pojištění 19 146

527 Zákonné sociální náklady 92 243

527 Ostatní náklady - vzdělávání 37 288

551 Odpisy majetku 993 108

558 Nákup dlouhodobého majetku nad 3 000 Kč 148 998

CELKEM 8 819 271
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Rozbor výnosů

v Kč 
Druh výnosů rok 2019

602 Tržby - stravné děti 219 144

602 Tržby - provozní příspěvek dětí vč. paušálu 900 812

602 Tržby - adaptace nových dětí 9 950

602 Tržby - obědy zaměstnanců 119 816

648 Čerpání fondů rezervního a investic 93 055

649 Výnosy - čerpání fondu - nekryté odpisy 1 000 016

662 Finanční výnos - přijaté bankovní úroky 542

CELKEM 2 343 335

Výsledek hospodaření

v Kč 
1 – 12 / 2019

Náklady celkem 8 819 271

Výnosy celkem 2 343 335

Neinvestiční příspěvek 6 433 000

Dotace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 42 935

Hospodářský výsledek 0
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2. Čerpání účelových dotací

V roce 2019 jsme nečerpali žádnou účelovou dotaci.

3. Rozbor mzdových prostředků financovaných z rozpočtu města

Celkem v roce 2019 je v naší  organizaci zaměstnáno 17 zaměstnanců. Celkové roční
náklady na platy celé organizace v roce 2019 činí 4 612 149,– Kč.

Podíl  mimotarifních  složek  platu  k  platovým  tarifům  a  přípustný  objem  prostředků
na platy byl dodržen.

4. Peněžní fondy a jejich krytí

Rozbor tvorby a použití peněžních fondů k 31. 12. 2019

Název položky dle výkazu rozvaha
Počáteční

stav
Příjmy Výdaje Konečný stav

k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019 k  31. 12. 2019

Fond kulturních a sociálních potřeb 24 799,96 92 242,98 84 740,00 32 302,94

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 558 492,00 0,00 39 200,00 519 292,00

Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho: dary 0,00 0,00 0,00 0,00

prostředky převedené dle § 28 odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb.

0,00 0,00 0,00 0,00

Fond reprodukce majetku,  investiční fond 124 763,50 950 172,00 1 052 912,28 22 023,22

Celkem 708 055,46 1 042 414,98 1 176 852,28 573 618,16
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Čerpání jednotlivých fondů:

Fond kulturních a sociálních potřeb
Příjmy: 92 242,98 příděl ve výši 2 % z mezd

Výdaje: 76 237,00 příspěvek na obědy zaměstnanců

6 003,00 kulturní akce pro zaměstnance

2 500,00 jubilejní odměna

Fond odměn
Příjmy: 0,00 příděl z VH

Výdaje: 0,00

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH
Příjmy:  0,00 příděl z VH

Výdaje: 39 200,00 nákup mlhoviště pro děti

Rezervní fond z ostatních titulů
Příjmy:  0,00

Výdaje: 0,00

Fond reprodukce majetku, investiční fond
Příjmy: 950 172,00 odpisy budov a DHM

Výdaje: 999 057,96 krytí investičního fondu

53 854,32 oprava elektroinstalace
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5. Struktura majetku a jejich zdrojů

Rozbor struktury majetku a zdrojů dle rozvahy k  31. 12. 2019
Kč

č. pol. Název účtu / číslo účtu dle výkazu rozvaha k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 Index 2019/2018 

1. Aktiva celkem 23 124 958,45 22 096 170,62 0,96

2. A. Stálá aktiva 21 702 809,00 20 709 701,00 0,95

3. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  

4. z toho: nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)

5. software (ř. 013)

6. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)

7. II. Dlouhodobý hmotný majetek 21 702 809,00 20 709 701,00 0,95

8. z toho: pozemky (031) 420 929,00 420 929,00 1,00

9. kulturní předměty (032)

10. stavby (021) 20 974 077,00 20 074 989,00 0,96

11. samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 307 803,00 213 783,00 0,69

12. III. Dlouhodobý finanční majetek

13. IV. Dlouhodobé pohledávky

14. B. Oběživa celkem 1 422 149,45 1 386 469,62 0,97

15. I. Zásoby 19 325,87 24 136,21 1,25

16. II. Krátkodobé pohledávky 81 442,27 110 887,20 1,36

17. z toho: odběratelé (311)

18. krátkodobé poskytnuté zálohy (314)

19. jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)

21. náklady příštích období (381) 17 223,27 41 896,20 2,43

22. příjmy příštích období (385)

23. dohadné účty aktivní (388)

24. ostatní krátkodobé pohledávky (377) 64 050,00 68 881,00 1,08

25. IV. Krátkodobý finanční majetek 1 321 381,31 1 251 446,21 0,95

26. z toho: běžný účet (241) 1 291 980,80 1 213 111,12 0,94

27. běžný účet FKSP (243) 21 273,51 31 642,09 1,49

28. ceniny (263) 152,00

29. peníze na cestě (262) 0,00 0,00

30. pokladna (261) 8 127,00 6 541,00 0,80
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č. pol. Název položky / číslo účtu dle výkazu rozvaha k 31. 12. 2018 k 31.12.2019 Index 2019/2018 

31. Pasiva celkem 23 124 958,45 22 096 170,62 0,96

32. C. Vlastní kapitál 22 410 864,45 21 283 319,16 0,95

33. I. Jmění účetní jednotky 21 702 809,00 20 709 701,00 0,95

34. z toho: jmění účetní jednotky (401) 19 708 495,34 18 758 323,34 0,95

35. transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) 1 994 313,66 1 951 377,66 0,98

36. II. Fondy účetní jednotky 708 055,46 573 618,16 0,81

37. III. Výsledek hospodaření

38. D. Cizí zdroje 714 093,99 812 851,46 1,14

39. II. Dlouhodobé závazky

40. z toho: dlouhodobé úvěry (451)

41. III. Krátkodobé závazky 714 093,99 812 851,46 1,14

42. z toho: dodavatelé (321) 60 504,99 71 642,46 1,18

43. zaměstnanci (331) 274 005,00 331 843,00 1,21

44. zúčtování s institucemi SZ a ZP (336) 118 073,00 134 093,00 1,14

45. zdravotní pojištění (337) 50 608,00 57 840,00 1,14

48. jiné přímé daně (342) 31 395,00 45 930,00 1,46

49. daň z přidané hodnoty (343)

50. závazky k ústředním rozpočtům (347)

51. závazky k územním rozpočtům (349)

52. výdaje příštích období (383)

53. výnosy příštích období (384)

54. dohadné účty pasivní (389) 3 180,00 2 230,00 0,70

55. ostatní krátkodobé závazky (378) 176 328,00 169 273,00 0,96

6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019

v Kč
Výsledek hospodaření celkem 0,00

z toho: z hlavní činnosti 0,00

z doplňkové činnosti 0,00

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: 0,00

příděl do fondu odměn 0,00

příděl do rezervního fondu 0,00
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7. Péče o svěřený majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace
o pojištění majetku a pojistných událostech

Zaměřujeme se zejména na postupné vybavování jednotlivých pavilonů vnitřním vybave-
ním a z vlastních prostředků zajišťujeme opravy všech interiéru budov, opravy elektroin-
stalace, přístrojů, zařízení, vzduchotechniky, údržba a opravy ve výši 197 919,– Kč.

Ostatní služby např. roční údržba mzdových, stravovacích a jiných programů, aktualizace
webových stránek, revize, deratizace, zahradnické práce jsou součástí nákladů na udržo-
vání a péči o svěřený majetek a to ve výši 215 365,– Kč.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu je na základě rozhodnutí rady města Frýdku-
Místku v rámci „Centrálního pojištění statutárního města Frýdek-Místek“. 

Pro provoz zařízení Jesle Frýdek-Místek, p. o. platí podmínky dle zákona č. 247/2014
Sb., § 12 tohoto zákona. Poskytovatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

V roce 2019 jsme neuplatňovali žádnou pojistnou událost.
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8. Pohledávky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku
a závazků

Stav celkových pohledávek organizace k 31. 12. 2019 činí 68 991,– Kč. Jedná se o pos-
kytnuté služby v prosinci 2019, které se platí  zpětně,  takže budou vyrovnány v lednu
2020. Ostatní pohledávky jako jsou zálohy na energie,  předplatné na rok 2020 budou
v příštím období postupně zúčtovány.

Řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 proběhla na základě vnitřní směr-
nice pro účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění,
vyhlášky 270/2010Sb., o  inventarizaci majetku a závazků a inventarizační komise ne-
shledala  žádných  inventarizačních  rozdílů.  Zápis  o  průběhu  a  výsledku  řádné  inven-
tarizace majetku byl zpracován a odevzdán v termínu odboru správy obecního  majetku
Magistrátu města Frýdku-Místku.

Inventarizace majetku k 31. 12. 2019

Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč 1 470 355,- - - 1 470 355,-

účet 022 – DHM

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 – 40.000 Kč 2 743 946,- 148 997,- - 2 893 150,-

účet 028 – DDHM

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 – 3.000 Kč 701 774,79 9 353,- 31 487,47 694 640,32

účet  902 01 - DrHM

Učební pomůcky od 500 – 3.000 Kč 180 692,- 13 310,- 3 538,- 190 464,-

účet  902 02 – UP

Dlouhodobý nehmotný majetek - - - -

účet 013 - DNM

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1.000 – 7.000 Kč 26 407,- - - 26 407,-

účet 901 03 -  DrNM

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7.000 – 60.000 Kč 67 437,- - - 67 437,-

účet 018 – DDNM

Dlouhodobý hmotný majetek - - - -

účet 021 – budovy 27 990 479,- - - 27 990 479,-

  přír. zahrada a pergoly 2 595 959,- - - 2 595 959,-

účet 031 – pozemky 420 929,- - - 420 929,-
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9. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Organizace poskytuje dle Zřizovací listiny službu, kdy hlavním předmětem činnosti je:

a)  hlídání a péče o dítě od 1 do 3 let věku

b)  provozování jídelny k zajištění společného stravování dětí a zaměstnanců organizace

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.
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10. Přehled tržeb z nevýrobní činnosti

11. Využití kapacity zařízení

21

skutečnost skutečnost  plnění v % Jednotlivá čtvrtletí 2019

2018 2019 sl.2/sl.1 1.čtí 2.čtí 3.čtí 4.čtí

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kapacita 54 54 100,00 54 54 54 54

Průměrný  počet celkem přihlášených dětí 48 47 97,92 52 49 42 45

Průměrný počet dětí s bydlištěm ve FM 33 35 106,06 39 37 32 31

Průměrný počet skutečně docházejících dětí 47 47 100,00 51 49 43 44

Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace

stálá docházka ostatní
plán skutečnost skutečnost plnění plán skutečnost skutečnost plnění

2019 2019 2018 sl.2/sl.1 2019 2019 2018 sl.2/sl.1

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

úhrady  za  stravu 99,67 98,71

úhrady za pobyt 100,00 101,05

úhrady - paušál 100,00

úhrady - adaptace 99,50

Jistiny – zálohové platby rodičů za děti  

Stravné zaměstnanců 99,85

CELKEM 99,92 100,68

206 000,00 205 324,00 199 230,00 14 000,00 13 820,00 12 888,00

671 000,00 671 032,00 635 400,00 74 000,00 74 780,00 74 770,00

155 000,00 155 000,00 225 500,00

10 000,00 9 950,00 9 800,00

120 000,00 119 816,00 113 600,00

1 162 000,00 1 161 122,00 1 183 530,00 88 000,00 88 600,00 87 658,00



e) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti
organizace

Organizaci se podařilo  navázat na plnění opatření z minulé zprávy týkající se postupných
rekonstrukcí dle plánu investičních akcí a pokračovat v jejich uskutečňování v souladu
s KP Statutárního města F-M, kdy společným záměrem i do budoucna je podpora služeb
pro rodiče s dětmi předškolního věku.

K dalšímu zkvalitnění činnosti organizace přijímáme tato opatření: 

1. Dodržovat  vysokou  kvalitu  poskytovaných  služeb  systematickým vzděláváním
všech pracovníků. 

2. Zvyšovat  kvalitu  poskytovaných  služeb  prostřednictvím  metodického  vedení
v návaznosti  směrem  k  veřejnosti  –  rodičům  našich  dětí  a  spolupracujícím
organizacím.  V  roce  2019  to  byly  organizace  MAJÁK,  projekt  mezinárodní
spolupráce SZŠ p. o. FM, účast v projektu TRH VZDĚLÁVÁNÍ.  Zkvalitňovat
vybavenost  a  provozní  podmínky  týkající  se  poskytovaných  služeb  směrem k
zaměstnaným  rodičům  a  sledovat  spokojenost  těchto  rodičů  s  poskytovanými
službami našeho zařízení.

3. V oblasti  stravování a  nutriční péče o děti od 1 do 3 let pokračovat v celkovém
zkvalitnění zdravého stravování a zavádění novinek v tomto oboru do praxe v
souladu s požadavky zákona v oblasti stravování dětí od 1 do 3 let věku a tím i
přispívat  k  péči  o  jejich  zdraví.  Sledovat  a  aktivně  vyhodnocovat  současné
nabídky dodavatelů  potravin,  rozšiřovat  okruh dodavatelů  a  vyhodnocovat  dle
zákona a hyg. předpisů nové možnosti spolupráce i s novými dodavateli. V roce
2019  to  byla  např.  spolupráce  a  podpora  dodavatele  brambor  –  Handicap  –
chráněná dílna s. r. o. Horní Tošanovice.
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ROZBOR NÁKLADŮ, VÝNOSŮ A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 Tabulka č. 1

JESLE FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE v tis. Kč

Název položky dle výkazu zisku a ztráty

Skutečnost Upravený Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plnění v %

celkem finanční plán hlavní činnost doplň. činnost celkem sl.5:sl.2

k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019

5. 2. 3. 4. 5. 6.

A. Náklady celkem 7429 8817 8819 8819 100,02

I. Náklady z činnosti 7429 8817 8819 8819 100,02
Spotřeba materiálu celkem (501) 432 468 465 465 99,36

z toho:
spotřeba materiálu 117 122 126 126 103,28

spotřeba potravin 315 346 339 339 97,98
Spotřeba energie celkem (502) 508 509 471 471 92,53

z toho:

spotřeba tepla 367 356 322 322 90,45

spotřeba el. energie 123 134 132 132 98,51

spotřeba plynu 7 7 6 6 85,71

spotřeba vodné 11 12 11 11 91,67
Prodané zboží (504)  
Opravy a udržování (511) 192 168 198 198 117,86
Cestovné (512) 9 5 5 5 100,00
Náklady na reprezentaci (513) 2 3 3 3 100,00
Ostatní služby celkem (518) 293 200 215 215 107,50

z toho: výkony spojů (telefony a internet) 53 35 33 33 94,29
Mzdové náklady celkem (521) 3788 4616 4612 4612 99,91
Zákonné sociální pojištění (524) 1265 1556 1559 1559 100,19
Jiné sociální pojištění (525) 15 20 19 19 95,00
Zákonné sociální náklady (527) 122 129 130 130 100,78
Jiné sociální náklady (528)  
Daň silniční (531)  
Jiné daně a poplatky (538)  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)  
Jiné pokuty a penále (542)  
Dary (543)  
Manka a škody (547)  
Odpisy dlouhodobého majetku (551) 796 993 993 993 100,00

z toho:
odpisy budov 702 899 899 899 100,00

odpisy DHM, DNM 94 94 94 94 100,00
Zůstatková cena prodaného DNM (552)  
Zůstatková cena prodaného DHM (553)  
Tvorba a zúčtování opravných položek (556)  
Náklady z vyřazených pohledávek (557)  
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 7 150 149 149 99,33
Ostatní náklady z činnosti (549)  

II. Finanční náklady  

z toho:
úroky (562)  

ostatní finanční náklady (569)  

V. Daň z příjmů  

z toho: dodatečné odvody daně z příjmů (595)  

B. Výnosy celkem 7429 8817 8819 8819 100,02

I. Výnosy z činnosti 2223 2340 2342 2342 100,09
Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)  
Výnosy z prodeje služeb (602) 1245 1250 1249 1249 99,92

z toho:
stravné (602) 315 340 339 339 99,71

poplatek v MŠ, ŠD a ŠK  

úhrada za poskytnuté služby 930 910 910 910 100,00
Výnosy z pronájmu (603)  
Prodej materiálu, DNM, DHM            (644,645,646)  
Čerpání fondů (648) 0 97 93 93 95,88
Ostatní výnosy z činnosti (649) 978 993 1000 1000 100,70

II. Finanční výnosy 1 1 1 1 100,00

z toho: úroky (662) 1 1 1 1 100,00

IV. Výnosy z transferů 5205 6476 6476 6476 100,00
Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z trans. (672) 5205 6476 6476 6476 100,00

z toho:

příspěvek SMFM 5162 6433 6433 6433 100,00

příspěvek z fondů SMFM  

příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV atd.)  

dotace z EU  

ostatní dotace 43 43 43 43 100,00

C. Výsledek hospodaření 0 0 0 0  
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 0 x
Výsledek hospodaření běžného účetního období 0 0 0 0 x
Dotace SMFM na investice 0 0 0 x 0  

Zpracoval: Alice Hubová Dne: 25.02.2020 Podpis statutárního zástupce:



Rozbor mzdových prostředků Tabulka č. 2

financovaných z rozpočtu Města za 1 - 12 / 2019 v Jeslích Frýdek-Místek v tis. Kč

Rozbor mzdových prostředků jedn.

Skutečnost Plán Skutečnost
Plnění v %

k 31.12.2018 rok 2019 k 31. 12. 2019

1. 2. 3a. 3b. 3a:2

osoby 16,59 17,00 16,07 X 94,53

Tarifní mzdy Kč 99,94

Os.přípl.dle §131 ZP Kč 277 427 423 423 99,06

Odměny Kč 142 146 149 149 102,05

Příplatky

za vedení Kč 91 165 165 X 100,00

za zastupování Kč X

zvláštní Kč X

Příplatky za práci přesčas Kč 4 13 13 X 100,00

Odstupné Kč X

Náhrady za prostoje Kč X

Náhrady mezd za PN Kč 5 16 16 X 100,00

Náhrady mezd za dovol. Kč 411 453 452 X 99,78

Nákladové mzdy celkem Kč X 99,91

Přípustný objem mzd. prostředků Kč X

Podíl mimotarifních složek % 13,48 16,88 16,86 X

Fond odměn Kč 0 1 1 X 100,00

Mzdové prostředky včetně FO Kč X 99,91

OON Kč 0 0 0 X

Mzdy celkem Kč X 99,91

Zpracoval: Alice Hubová Dne: 25.02.2020 Schválil: Dagmar Zemanová

Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců

3 109 3 395 3 393
Zahrnuto do podílu 

mimotarifních složek

4 039 4 615 4 611

4 398 4 891 4 887

4 039 4 616 4 612

4 039 4 616 4 612



Rozbor tvorby a použití peněžních fondů k 31. 12. 2019 tabulka č. 3
Jesle Frýdek-Místek

Název položky dle výkazu rozvaha
Počáteční stav Příjmy Výdaje Konečný stav

k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019 k  31. 12. 2019

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 0,00

Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

dary 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Fond reprodukce majetku, investiční fond

Celkem

Čerpání jednotlivých fondů:

Fond kulturních a sociálních potřeb
Příjmy: příděl ve výši 2 % z mezd

Výdaje: příspěvek na obědy zaměstnanců
kulturní akce pro zaměstnance
jubilejní odměna

Fond odměn
Příjmy: 0,00

Výdaje: 0,00

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH
Příjmy: 0,00

Výdaje: nákup mlhoviště pro děti

Rezervní fond z ostatních titulů
Příjmy:

Výdaje:

Fond reprodukce majetku, inv. fond
Příjmy: odpisy budov a DHM

Výdaje: oprava elektroinstalace
krytí investičního fondu

24 799,96 92 242,98 84 740,00 32 302,94

558 492,00 39 200,00 519 292,00

prostředky převedené dle § 28 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

124 763,50 950 172,00 1 052 912,28 22 023,22

708 055,46 1 042 414,98 1 176 852,28 573 618,16

92 242,98

76 237,00
6 003,00
2 500,00

39 200,00

950 172,00

53 854,32
977 363,36



Rozbor struktury majetku a zdrojů dle rozvahy k 31. 12. 2019 Tabulka č. 4

Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace
v  Kč

Název účtu / číslo účtu dle výkazu rozvaha k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019

1. Aktiva celkem 0,96

2. A. Stálá aktiva 0,95
3. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  

4.

z toho:

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)  

5. software (013)  

6. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)  

7. II. Dlouhodobý hmotný majetek 0,95

8.

z toho:

pozemky (031) 1,00

9. kulturní předměty (032)  

10. stavby (021) 0,96

11. samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 0,69

12. III. Dlouhodobý finanční majetek  

13. IV. Dlouhodobé pohledávky  

14. B. Oběživa celkem 0,97

15. I. Zásoby 1,25

16. II. Krátkodobé pohledávky 1,36

17.

z toho:

odběratelé (311)  

18. krátkodobé poskytnuté zálohy (314)  

19. jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)  

20. pohledávky za zaměstnanci (335)  

21. náklady příštích období (381) 2,43

22. příjmy příštích období (385)  

23. dohadné účty aktivní (388)  

24. ostatní krátkodobé pohledávky (377) 1,08

25. IV. Krátkodobý finanční majetek 0,95

26.

z toho:

běžný účet (241) 0,94

27. běžný účet FKSP (243) 1,49

28. ceniny (263) 152,00  

29. peníze na cestě (262)  

30. pokladna (261) 0,80
 

31. Pasiva celkem 0,96

32. C. Vlastní kapitál 0,95

33. I. Jmění účetní jednotky 0,95

34.
z toho:

jmění účetní jednotky (401) 0,95

35. transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) 0,98

36. II. Fondy účetní jednotky 0,81

37. III.Výsledek hospodaření  

38. D. Cizí zdroje 1,14

39. II. Dlouhodobé závazky  

40. z toho: dlouhodobé úvěry (451)  

41. III.Krátkodobé závazky 1,14

42.

z toho:

dodavatelé (321) 1,18

43. zaměstnanci (331) 1,21

44. zúčtování s institucemi SZ a ZP (336) 1,14

45. zdravotní pojištění (337) 1,14

46. důchodvé pojištění (338)  

47. daň z příjmů (341)  

48. jiné přímé daně (342) 1,46

49. daň z přidané hodnoty (343)  

50. závazky k ústředním rozpočtům (347)  

51. závazky k územním rozpočtům (349)  

52. výdaje příštích období (383)  

53. výnosy příštích období (384)  

54. dohadné účty pasivní (389) 0,70

55. ostatní krátkodobé závazky (378) 0,96

č. 
pol.

Index 
2019/2018

23 124 958,45 22 096 170,62

21 702 809,00 20 709 701,00

21 702 809,00 20 709 701,00

420 929,00 420 929,00

20 974 077,00 20 074 989,00

307 803,00 213 783,00

1 422 149,45 1 386 469,62

19 325,87 24 136,21

81 442,27 110 887,20

17 223,27 41 896,20

64 050,00 68 881,00

1 321 381,31 1 251 446,21

1 291 980,80 1 213 111,12

21 273,51 31 642,09

8 127,00 6 541,00

23 124 958,45 22 096 170,62

22 410 864,45 21 283 319,16

21 702 809,00 20 709 701,00

19 708 495,34 18 758 323,34

1 994 313,66 1 951 377,66

708 055,46 573 618,16

714 093,99 812 851,46

714 093,99 812 851,46

60 504,99 71 642,46

274 005,00 331 843,00

118 073,00 134 093,00

50 608,00 57 840,00

31 395,00 45 930,00

3 180,00 2 230,00

176 328,00 169 273,00



Tabulka č. 8

Ověření krytí investičního fondu finančními prostředky k 31. 12. 2019

Jesle Frýdek-Místek

Název účtu SÚ Částka v  Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky 377
Ceniny 263 152,00
Peníze na cestě 262 +
Pokladna 261
Krátkodobé úvěry 281 -
Jiné krátkodobé půjčky 289 -
Dodavatelé 321
Krátkodobé přijaté zálohy 324 -
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 -
Zaměstnanci 331
Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 -
Sociální zabezpečení - pasivum 336
Zdravotní pojištění - pasivum 337
Důchodové spoření 338 -
Daň z příjmů - pasivum 341 -
Jiné přímé daně - pasivum 342
Daň z přidané hodnoty - pasivum 343 -
Jiné daně a poplatky 344 -
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 -
Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 -
Ostatní krátkodobé závazky 378
Pořízení materiálu 111 +
Materiál na skladě 112
Materiál na cestě 119 +
Výrobky 123 +
Pořízení zboží 131 +
Zboží na skladě 132 +
Zboží na cestě 138 +
Ostatní zásoby 139 +
Odběratelé 311 +
Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 +
Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 +
Pohledávky za zaměstnanci 335 110,00
Sociální zabezpečení - aktivum 336 +
Zdravotní pojištění - aktivum 337 +
Důchodové spoření 338 +
Daň z příjmů - aktivum 341 +
Jiné přímé daně - aktivum 342 +
Daň z přidané hodnoty - aktivum 343 +
Jiné daně a poplatky - aktivum 344 +
Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi 346 +
Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi 348 +
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 +
Náklady příštích období 381
Příjmy příštích období 385 +
Dohadné účty aktivní 388 +
Termínované vklady krátkodobé 244 +
Jiné běžné účty 245 +
Běžný účet 241
Běžný účet FKSP 243
Fond odměn 411 -
Fond kulturních a sociálnách potřeb 412
Rezervní fond vytvořený ze zlepš.hosp.výsledku 413
Rezervní fond z ostatních titulů 414 -
Krátkodobé přijaté zálohy 374 -
Výdaje příštích období 383 -
Výnosy příštích období 384 -
Dohadné účty pasivní 389
Investiční fond 416

Krytí investičního fondu *

* Pokud je výsledek kladný, je investiční fond plně krytý
Pokud je výsledek záporný, částka se převede na účet 649 

68 881,00

6 541,00

71 642,46

331 843,00

134 093,00
57 840,00

45 930,00

169 273,00

24 136,21

41 896,20

1 213 111,12
31 642,09

32 302,94
519 292,00

2 230,00
1 021 081,18

-999 057,96



g) Stručné zhodnocení výsledků kontrol

Dne 12.  4.  2019 proběhla v zařízení  kontrola  KHSMS. Státní  zdravotní  dozor  se při
kontrole  zaměřil  na  stavebně  technický  stav  provozovny,  úroveň  osobní  a  provozní
hygieny  a  dodržování  zásad  správné  hygienické  praxe.  V rámci  kontroly  plnění  po-
vinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) nebyly zjištěny nedostatky, není třeba přijímat žádná nápravná opatření. 

Ve  dnech  15.  až  24.  července  2019  proběhla  veřejnosprávní  kontrola  u  příspěvkové
organizace Jesle Frýdek-Místek, p. o.  Předmětem kontroly bylo plnění přijatých opatření
k  nápravě  z  předchozí  kontroly,  celková  kontrola  hospodaření  za  roky 2017 a  2018,
zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace.  V rámci kontroly hos-
podaření s veřejnými prostředky v roce 2017 a 2018 nebyly zjištěny nedostatky, není
třeba přijímat žádná nápravná opatření.
 

 
Výroční zprávu zpracovala: Dagmar Zemanová
Ve Frýdku-Místku 21. 02. 2020 ředitelka zařízení

Jesle Frýdek-Místek, p. o. 
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