
Vyjádření zastupitelstva obce Heřmaneč ke zprávě finančního výboru 

za 4. Čtvrtletí 2018 
   

I.  

Základní vymezení pravomoci výborů se odvíjí od jejich oprávnění. Finanční výbor tedy: 

 

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

Ze své činnosti se finanční výbor zodpovídá pouze zastupitelstvu obce, kterému také 

předkládá svá stanoviska a návrhy. 

Vyjdeme-li z výše citovaných činností, je zřejmé, že se jedná o interní kontrolu prováděnou v 

rámci obce, jejíž výstupy slouží pouze a jen pro zastupitelstvo obce, tj. jejich zřizovatele. 

Cílem této činnosti je pak zajištění zákonnosti výkonu samostatné působnosti obce, přičemž 

odstranění případných nedostatků shledaných výbory je rovněž realizováno primárně v rámci 

interních vztahů obecního aparátu.  

 

      II. 

Vyjádření zastupitelstva obce Heřmaneč k jednotlivým bodům zprávy FV: 

 

1. Nedostatek času pro zastupitelstvo na přípravu rozpočtu: 

 

Rozpočet obce je zpracováván na základě podkladu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

za 10. měsíc. Tato zpráva je dostupná vždy 1. týden v měsíci listopadu. Nejpozději 2. týden v 

listopadu tedy bude k dispozici finančnímu výboru a členům zastupitelstva k zajištění 

dostatečného času na přípravu.  

2. Stanovení priorit pro rok 2019 

 

Plán priorit pro rok 2019 bude předložen na příští schůzi zastupitelstva obce č. 6. 

 

3. Plán investičních a neinvestičních výdajů 

 

Viz. Předchozí bod. 

 

4. Požadavek na dokládání položkového rozpočtu SDH Heřmaneč 

 

SDH Heřmaneč nemá povinnost předkládat položkový rozpočet pro poskytnutí finančního 

daru od obce. V rámci transparentnosti a lepší informovanosti občanů o činnosti SDH stanoví 

zastupitelstvo, aby každý rok byla předkládána Zpráva hospodáře SDH Heřmaneč o 

hospodaření sboru za uplynulý rok, která bývá prezentována členům SDH na valné hromadě, 



a to vždy nejpozději do konce měsíce ledna. Zastupitelstvo obce tímto bude mít k dispozici 

podklad, na základě kterého bude schopné rozhodnout o relevantnosti poskytovaného daru. 

 

5. Studna – zvážení elektronického hlídaní a omezení fyzických dohledových kontrol 

 

Starosta obce poptá firmu / kompetentní osobu a zjistí možnosti a ceny. – Termínově do 

konce března 2019. 

 

6. Studna – výběr správce, zavedení pracovního deníku 

 

Tento bod bude řešen v rámci plánu údržby zeleně, podrobnosti viz. bod 10 

7. Nesrovnalosti v účtování elektrické energie 

 

Nesrovnalosti již byly projednány s účetní obce, byly předány podklady, jak správně 

rozúčtovávat průběžné zálohy na energie. Zastupitelstvo předpokládá, že v rámci kontroly 

hospodaření bude finančním výborem kontrolováno, zda zaúčtování jednotlivých elektroměrů 

probíhá již správně.  

Dále je nutné k tomuto bodu podotknout, že podle § 119 odst. 5 zákona 128/2000 Sb., o 

obcích v platném znění, vždy u každé kontrolní akce výboru musí být zápis předán k 

vyjádření kontrolovanému orgánu či osobě (v tomto případě účetní obce). Spolu s tímto 

vyjádřením je pak zápis z kontroly předložen zastupitelstvu. V tomto případě finanční výbor 

nedal kontrolované osobě (účetní) prostor k vyjádření a rovnou celou záležitost předložil 

zastupitelstvu. 

 

8. Zajistit větší transparentnost nákladových účtů v rozpočtu 

 

Zde prosíme o bližší specifikaci. Je možné společně s FV a účetní obce nákladové účty 

narovnat a zajistit úpravu dle doporučení FV. 

 

9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

 

 Po vzájemné dohodě byl osloven pan Král, od kterého máme v tuto chvíli cenovou nabídku 

na zpracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Tato bude předložena na 

Zasedání zastupitelstva obce č. 5 k odhlasování. 

 

10. Plán údržby zeleně 

 

Obec má v tuto chvíli k dispozici katastrální mapy obce v tištěné podobě. Do těchto map bude 

zaznamenáno, kterých ploch se údržba (letní i zimní) týká a bude stanovena přibližná četnost.  



Následně bude vypsána nabídka funkce Správce údržby obecních ploch a oslovena veřejnost. 

Zastupitelstvo předpokládá zachování stávající hodinové sazby, pokud finanční výbor 

nedoporučí  změnu. Správce by měl k dispozici obecní techniku, v případě potřeby je možnost 

současný stav rozšířit o další vybavení. 

Pokud se v rámci obce nepodaří zajistit osobu, která bude tuto činnost vykonávat, bude 

poptána externí spolupráce.  

       

III. 

Zastupitelstvo obce Heřmaneč děkuje finančnímu výboru za zpracování kontrolní zprávy za 4. 

čtvrtletí. 

 

 

V Heřmanči, dne 28. 1. 2019 

 

 

Podpisy zastupitelů: 

 

........................................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
 

 

 

 

  


