Zápis č. 2/2017
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jindřichov
Přítomni: Teznerová Marie, předseda kontrolního výboru
Kozák Josef, člen kontrolního výboru
Kozáková Jarmila, člen kontrolního výboru
Program kontroly:
1) Kontrola nesrovnalostí v dokumentech při provádění rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zjištění kontrolního výboru k bodu programu kontroly:
Kontrolní výbor provedl kontrolu nesrovnalostí mezi usnesením Zastupitelstva obce Jindřichov na 22. zasedání
Zastupitelstva obce Jindřichov, konaného dne 1. 3. 2017, pod bodem č. II. Rozpočet Obce Jindřichov na rok 2017, 2.
Rozpočtová opatření (citace):
Zastupitelstvo obce Jindřichov zmocňuje starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření do výše 200 000,-- Kč v rámci
dodržení rozpočtové kázně. O všech provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat Zastupitelstvo obce Jindřichov na
nejbližším zasedání.
ZO hlasovalo: pro 5 proti 0 zdržel se 3 – J. Kozák, D. Kochanová, J. Šimek

a označováním dokumentů o provádění rozpočtových opatření s ohledem na ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (citace):
§ 16
Změny rozpočtu
(1) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu
a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny),
b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny); patří mezi ně také cenové
změny ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen, nebo
c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny).
(2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová
opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči
jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
(3) Rozpočtovým opatřením je
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový
objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem
rozpočtu,
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu
snižuje.
(4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje
lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti
uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finančních
prostředky podle § 28 odst. 12.
(5) Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a § 39 odst. 7 obdobně.

Na základě výše uvedeného usnesení starosta obce schválil a provedl dne 13. 3. 2017 Rozpočtovou změnu č. 1*2017.
Její zveřejnění na oficiálních webových stránkách obce, umožňující dálkový přístup, provedl dodatečně až po
upozornění a dokument označil nadpisem Rozpočtové opatření č. 1-2017 a oznámení o jejím zveřejnění na úřední
desce obecního úřadu i na oficiálních webových stránkách obce označil nadpisem Oznámení o zveřejnění –
Rozpočtová změna č. 1/2017.
Závěr provedené kontroly:
Kontrolní výbor konstatuje, že na základě výše provedené kontroly byl zjištěn nesoulad v označování dokumentů, kdy
§ 16, odst. (2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
jednoznačně stanovuje, že změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením a v souladu s tímto ustanovením musí
být veškeré dokumenty s tím spojené takto označovány a nazývány.
Návrh opatření směřujících k nápravě:
Plnit náležitosti stanovené zákonem při provádění změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními a v souladu s tím označovat
zveřejňované dokumenty.
V Jindřichově dne 21. 3. 2017

……………………………………….………………………………………………………….
podpisy členů kontrolního výboru

