12.12.2016 v Kyjích
Prohlášení starostky obce
Dne 10.12.2016 jsem po rozsáhlém přezkumu písemností zjistila, že finanční výbor zřízený ZO
nevykazoval v roce 2016 žádnou činnost.
Následně dne 11.12. 2016 jsem vyzvala písemně předsedkyni finančního výboru k nápravě a k obnovení
činnosti finančního výboru.
V reakci na tuto výzvu k nápravě, která mimo jiné spočívá v řádném svolání zasedání finančního výboru a
plnění povinností ex lege dle § 119 zákona o obcích, jsem obdržela téhož dne tj. 11.12. 2016 rezignaci
předsedkyně výboru na tuto funkci s tvrzením, že provádění kontrolní činnosti jí nebylo umožněno.
Toto je zcela bezpředmětné, neboť dle § 109, odst. 3, písm. a), bod 2) byl k této součinnosti Obecní úřad
Kyje vždy připraven.
Tato kontrolní činnost musí být předsedkyni a členům finančního výboru umožněna dle výše uvedených
zákonných ustanovení, případně má finanční výbor právo vypracovat si vlastní jednací řád, podle něhož
bude kontrolní činnost vyvíjet a předkládat výsledky této činnosti formou písemných zpráv orgánům
obce, kterým je z hlediska zákona o obcích finanční výbor odpovědný.
Vzhledem k trvalé nečinnosti finančního výboru v roce 2016 a k neochotě provést nápravné opatření ve
smyslu řádného svolání zasedání finančního výboru a z toho vyplývajících povinností dle výše citovaného
zákona, je starostka obce nucena na nejbližším veřejném zasedání ZO navrhnout doplnění finančního
výboru a zvolení nového předsedy finančního výboru, který bude tuto funkci zastávat s plnou
odpovědností.
Dne 12.12. 2016
Starostka obce
Bc. Hana Vítová
_____________________________________________________________________________________
Písemná výzva k nápravě:
11. prosince 2016 v 10:37
Dobrý den paní Čapková,

na ustavujícím zasedání ZO dne dle §117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích a dále dle § 117 odst.
4 zákona o obcích jste byla zvolena do funkce předsedkyně finančního výboru a to usnesením č. 9/11/2014.
Po opakované výzvě k plnění vašich zákonných povinností, které z této funkce vyplývají učiněné paní
Růžičkovou v prosinci 2015 a také v prosinci 2014, jste v letošním roce nesplnila své povinnosti a nevykázala
žádnou činnost.
Obec je povinna na přezkumu hospodaření v roce 2017 předložit zápis z roku 2016 se zasedání zastupitelstva
obce, ze kterého je patrné, že starosta a zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu a zápis ze zasedání
vašeho výboru v roce 2016, které jste měla řádně svolat.

V rámci ochrany zájmů obce jsem nucena konstatovat, že předsedkyně finanční komise nevykazovala v roce
2016 žádnou činnost.
Snažila jsem se vám nabídnout přátelskou pomoc a tuto vaši povinnost vám usnadnit. Tato pomoc vámi nebyla
přijata a namísto toho, jste se od vaší zákonné povinnosti zcela distancovala, za což nesete plnou
odpovědnost.
Do zápisu jsem v případě že i nadále odmítnete povinnosti, které z této funkce vyplývají plnit, nucena tuto
skutečnost uvést.
Tuto nápravu a další postup prosím konzultujte s místostarostou obce Miroslavem Knapem.
S pozdravem
Starostka obce
Hana Vítová

