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Krajský úřad Středočeského kraje 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

datová schránka keebyyf 

V Hudlicích 11. července 2019 

 

Stížnost na kontrolu přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2018 a její závěr 

Ve dnech 19. 9. 2019 a 2. 5. 2019 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce Hudlice odborem 

interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Byla vyhotovena zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2018, SpZn: SZ_061573/2018/KUSK,  

Čj.: 008635/2019/KUSK. 

V této zprávě je uvedeno na straně 7, kapitola C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:, 

písm. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky: 

„Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy: 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

§ 16 odst. 4, neboť: 

Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením 

rozpočtově nezajištěného výdaje. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 6 za rok 2017  

až dne 1. 3. 2018 na veřejném zasedání zastupitelstva. 

NAPRAVENO 

Obec přijala systémové opatření a rozpočtová opatření v roce 2018 již přijímá v souladu se zákonem.“ 

 

Tvrzení, že „Obec přijala systémové opatření a rozpočtová opatření v roce 2018 již přijímá v souladu 

se zákonem.“ není pravdivé. 

Předkladatel Pavel Hubený, starosta obce, předložil na 2. zasedání zastupitelstva obce Hudlice  

18. 12. 2018 materiálem k bodu č. 6a rozpočtové opatření č. 5 obce Hudlice na rok 2018 (viz příloha 

č. 1) a zastupitelstvo schválilo předložené rozpočtové opatření, přestože výdaj byl uskutečněn  

před schválením rozpočtového opatření. Na toto jednání, které je v rozporu se zákonem č. 250/2000 

Sb., § 16, odst. 4. jsem před hlasováním upozornil, přítomná účetní p Stehlíková potvrdila, že výdaj 

byl již uskutečněn, o čemž je učiněn záznam v zápise z jednání zastupitelstva. 

Vaše kontrola nejen, že toto další pochybení v přijímání rozpočtových opatření nezjistila, ale navíc 

došla k závěru, že „Obec přijala systémové opatření a rozpočtová opatření v roce 2018 již přijímá 

v souladu se zákonem.“, což je v příkrém rozporu se skutečností. 

Závěr kontroly „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ tak pouze odráží skutečnost, že kontrola chyby  

a nedostatky nezjistila, nikoliv však že k chybám a nedostatkům v přijímání rozpočtových opatření 

prokazatelně docházelo v roce 2018 i nadále. 

Žádám vás, abyste mne informovali o průběhu a o výsledku řešení stížnosti. 
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Pokud shledáte, že došlo k přestupku, žádám vás o poskytnutí informace, jakým způsobem byl 

přestupek řešen. 

 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice a předseda kontrolního výboru 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka s4q9mu8 

 

Příloha č. 1 – Materiál k bodu č. 6a navrženého programu jednání zastupitelstva obce Hudlice dne 18. 

12. 2018, Rozpočtové opatření č. 5 obce Hudlice na rok 2018 
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