
Finanční výbor – informace pro Zpravodaj 

(zpráva kontrolního výboru pro Obecní Zpravodaj, která byla na vyžádání redaktorky 
Zpravodaje doručena 3.3.2015, Zpravodaj ji prvně hodlal nepřípustně cenzurovat a nakonec 
ji odmítnul zveřejnit) 

Finanční výbor byl zastupitelstvem schválen ve složení Petr Morysek (předseda), 
Richard Kapsa a Pavel Handl. 
  
Jako hlavní cíl si klade dohlížet na řádné hospodaření naší obce a kontrolovat zda je 
s obecními prostředky a majetkem řádně nakládáno. V tomto volebním období význam 
tohoto výboru významně vzrostl, protože vedení obce je  po volbách "jednobarevné" a na 
rozdíl od předchozích let přímá každodenní vzájemná kontrola neexistuje. 
  
Již se to projevilo nejasnostmi a rozmanitými výklady, při neoprávněném přečerpání 
rozpočtu v loňském roce, které u položky ostatní osobní výdaje představitelé obecního 
úřadu dosud neosvětlili a ani přes mnohonásobné urgence nepředali dosud finančnímu 
výboru podklady pro kontrolu, kterou byl výbor zastupitelstvem obce pověřen již 
v loňském roce. Nové vedení obce se rovněž snažilo získat od zastupitelstva mimořádné 
pravomoci pro změny struktury schváleného rozpočtu tak, aby v budoucnu již nebylo 
třeba souhlasu zastupitelů. To se naštěstí zcela nepovedlo. Celkově v poslední době 
pozorujeme snahu nového vedení obce omezit možnosti jeho kontroly, a to jak ze strany 
zastupitelů, tak i výborů zřízených zastupitelstvem. Tomu se bude výbor snažit zabránit.  
  
Nové vedení obce také mění léta osvědčené postupy u výběrových řízení. Změnilo 
způsob zveřejňování, kdy již zakázky nejsou vyvěšovány na elektronické úřední desce 
(přestože tam je pro to zřízena sekce) a zastupitelé u většiny nově vyhlášených 
veřejných zakázek neobdrželi před jejich vyhlášením dokumentaci ke kontrole a 
připomínkám a ani ji neschvalují. O některých se dozvídají, až po jejich vyhlášení či 
dokonce při vyhlašování výsledků výběrového řízení. To přináší vyšší rizika chyb a 
neplánovaných závazků obce, protože zcela chybí dřívější možnost připomínkování.  
  
Finanční výbor věří, že se podaří situaci zlepšit a bude konečně možná efektivní kontrola 
obecních financí ve prospěch obce a jejích občanů. 
  
Petr Morysek  
předseda finančního výboru 
 

 


