
Zpráva Finančního výboru pro jednání zastupitelstva 2.12.2015 
 
Finanční výbor se od posledního jednání zastupitelstva nesešel, ale jeho členové spolu průběžně 
komunikovali o finančních záležitostech obce. 
 
Jedním z bodů, kterému se finanční výbor věnoval, byly kroky představitelů obecního úřadu, kteří 
začali zpochybňovat usnesení zastupitelstva přijaté dne 29.9.2015 v návaznosti na předchozí závažná 
kontrolní zjištění finančního výboru. 
 
Zastupitelstvo v září schválilo: 

 
1. zavedení registru smluv a jeho pravidelné překládání správci rozpočtu, zastupitelstvu a 

finančnímu výboru minimálně pololetně 

2. zajištění jasné identifikace účetních položek – aby identifikátory smluv byly používány 

k jednoznačné identifikaci účetních záznamů (obecně v účetnictví obce) a aby položky nebyly 

kumulovány, tedy, aby každé jednotlivé smlouvě při jejím plnění odpovídal jeden, či několik 

záznamů v účetnictví, které budou vždy označeny identifikací smlouvy a stručným popisem 

plnění 

3. zavedení stropu pro překročení plánované hodnoty jednotlivých položek rozpočtu obce 

bez souhlasu zastupitelstva ve výši maximálně 10% z plánu (v případě navýšení o 10 tis. Kč a 

výše) 

4. zajištění jasné identifikace a osobních podpisů na všech příjmových dokladech od příjemců 

peněz (není to dodržováno u výplat mzdových prostředků) 

 
Na říjnovém jednání zastupitelstva začali starostka a místostarosta přijaté usnesení zpochybňovat 
s odkazem na údajné závěry kontroly krajského úřadu, které měly konstatovat, že usnesení je 
v rozporu se zákonem. Žádné takové závěry však doposud nebyly doloženy. Namísto jasných a 
odůvodněných závěrů krajské kontroly finanční výbor obdržel jakýsi rozbor zpracovaný paní 
Haušidlovou, který v úvodu konstatuje, že ani jeden z bodů usnesení není v souladu s legislativou. 
Ačkoli paní Haušidlová není právničkou, vykládá zákon, navíc zcela nesprávným způsobem. Toto 
pravděpodobně vedení obce pochopilo, protože dnes předkládaný návrh na revokaci usnesení z 29.9. 
obsahuje všechny původní relevantní body a vypuštěn byl pouze bod 3, který byl duplicitní s existující 
legislativou, která je paradoxně ještě přísnější než limity stanovené v původním usnesení. 
 
Oblast registru smluv finanční výbor konzultoval s právním specialistou na ochranu osobních údajů a 
ten konstatoval, že takový registr, který není veřejně přístupný a který slouží pouze zastupitelstvu a 
kontrolním orgánům je naprosto běžný ve většině obcí a nijak neodporuje zákonu. Registr pomůže 
zjednodušit kontrolní aktivity a zprůhlední informace, které byly doposud v řadě případů nedostupné 
nebo byly bezdůvodně odpírány. 
 
Usnesení týkající se jednoznačné identifikace účetních položek je rovněž oprávněné, a to zejména 
v situaci, kdy bohužel již několik měsíců nejsou představitelé obce schopni rozklíčovat některé 
nejasné účetní položky, které identifikovala kontrola finančního výboru. 
  
Původní bod 3 usnesení požadující zavedení stropu pro překročení plánovaných položek rozpočtu byl 
duplicitní, neboť jak dle platné legislativy, tak dle zjištění paní Haušidlové, zákon neumožňuje 
překračovat plánované hodnoty položek rozpočtu vůbec. Porušením tohoto ustanovení se obec 



vystavuje pokutě ve výši až 1 milion Kč. Protože k překročení plánovaných položek došlo v letošním 
roce již několikrát, vystavuje vedení obec riziku vysoké penalizace. 
 
Usnesení v tomto bodě bylo formulováno s ohledem na tvrzení správce rozpočtu, místostarosty 
Hoška, který měnil výši jednotlivých položek rozpočtu, mnohdy bez vědomí zastupitelstva a tvrdil, že 
výše položek není závazná a může ji tedy při plnění překračovat, jak chce a pak to v rozpočtu 
následně měnit a srovnat. Citace ze zákona č. 250/2000 Sb., který nepřipouští jakákoli překročení 
plnění rozpočtu, je v souladu s tím, co jsme za FV již několikrát uváděli a správce rozpočtu popíral. 
 
Pokud je tedy nyní i takto nezávisle potvrzeno, že nesmí být překročeny ani jednotlivé položky 
rozpočtu, pak navrhujeme, aby usnesení bylo u tohoto bodu upraveno a slovo „překročení“ bylo 
nahrazeno slovem „změny“. Tím bude zajištěno to, proč bylo toto opatření navrženo, tedy že 
rozpočet nebude u položek účelově měněn bez vědomí zastupitelstva a tím bude zakrýváno jeho 
překračování. 
 
Bod 3 usnesení 113/2015 by tedy mohl po úpravě znít takto: 
 
3. zavedení stropu pro změny plánované hodnoty jednotlivých položek rozpočtu obce bez souhlasu 
zastupitelstva ve výši maximálně 10% z plánu (v případě navýšení o 10 tis. Kč a výše) 
 
 
 
Rozhodně tedy usnesení zastupitelstva obce, ani návrhy FV, které k němu byly podkladem, nejsou 
v rozporu se zákonem a nemyslíme, že je nutno je jinak měnit, nebo rušit.  
 
Finanční výbor tímto také žádá zástupce vedení obce, aby zastupitelům předložili informaci o tom, 

jakou částku obec uhradila za zpracování stanoviska paní Haušidlové, které bylo ve většině bodů 

irelevantní. 

 

Ve Velkých Přílepech dne 2.12.2015 


