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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

Datum: 14. 1. 2021 

Čas: 17:30 – 19:00 h 

Místo: MS Teams 

Přítomni: M. Jusko, D. Korábek, D. Mikš, M. Richter, M. Šibravová, R. Lebedová, A. Vavřinová 

Host:  M. Ronovský (tajemník MěÚ) 

Omluveni: J. Schovancová, J. Fiedler 

Bod programu Obsah 

Program 

M. Jusko navrhl následující program jednání 

• Rekapitulace činnosti výboru v roce 2020 

• Zhodnocení činnosti v roce 2020 jednotlivými členy výboru 

• Diskuse o případných změnách v zaměření činnosti výboru pro rok 2021 

Rekapitulace 

činnosti výboru 
v roce 2020 

M. Jusko shrnul činnost výboru v roce 2020. Zmínil, že proběhlo 6 kontrol hospodaření 
městských organizací a 1 kontrola hospodaření města, s následujícím složením kontrolních 
skupin: 

Organizace Vedoucí skupiny Člen skupiny 

Domov důchodců Čáslav Jana Schovancová Daniel Mikš 

Dům dětí a mládeže Čáslav Jiří Fiedler Renata Lebedová 

ZŠ Čáslav Sadová Marie Šibravová Miroslav Richter 

Dusíkovo Divadlo Čáslav Renata Lebedová Jiří Fiedler 

ZŠ Čáslav Masarykova Miroslav Richter Marie Šibravová 

Městské muzeum a knihovna Čáslav Daniel Mikš Jana Schovancová 

Město Čáslav Alice Vavřinová Daniel Korábek 

 

M. Jusko dodal, že ke dni konání schůzky je 5 zápisů podepsaných, 1 čeká na dopis a 1 na 
vyjádření kontrolované organizace. Dále informoval, že 3. 1. 2021 obdržel rezignaci J. 
Schovancové na členství ve výboru, s odkazem na zdravotní stav, a vyzval členy výboru, aby mu 
zasílali případné tipy na vhodné kandidáty. 

V závěru rekapitulace M. Jusko poděkoval členům výboru za jejich práci v uplynulém roce. 
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Zhodnocení 
činnosti v roce 
2020 

jednotlivými 
členy výboru 

M. Jusko v úvodu tohoto bodu přivítal tajemníka MěÚ s tím, že zhodnocení činnosti výboru 
může být pro něj zajímavou informací, jelikož kontrolní činnost MěÚ spadá pod kancelář 
tajemníka, a zároveň že může poskytnout užitečné informace a pohled v diskusi o roli výboru. 

R. Lebedová zhodnotila, že v kontrolách prováděných výborem není výrazná přidaná hodnota 
ve srovnání s výstupy kontrolního orgánu MěÚ. Dodala, že kontroly MěÚ by měly pokrývat více 
oblastí metodiky výboru, protože k některým oblastem nebyly v protokolech MěÚ potřebné 
informace. 

M. Šibravová uvedla, že v protokolech z kontrol MěÚ jsou některé pasáže čistě formální a 
nesměřují k podstatě kontroly hospodárnosti, efektivity a účelnosti. Jako příklady uvedla 
namátkou vybrané smluvní vztahy, kdy jsou často vybírány protistrany, které nelze změnit – 

např. Čáslavská servisní nebo VHS Vrchlice-Maleč, absenci skutečné kontroly čerpání příspěvku 
města, předem hlášenou kontrolu pokladny. Vyvodila, že kontrola MěÚ by měla být lépe 
zaměřená, aby měla nějakou přidanou hodnotu. Jelikož výbor vycházel primárně z protokolů 
MěÚ, vztahuje se to i na jeho kontrolní činnost. 

M. Richter vyjádřil názor, že přidaná hodnota kontrol výboru je velmi malá, a že pokud by to 
(spolu s kontrolou MěÚ) měla být jediná kontrola ze strany zřizovatele, byla by to 
nedostatečná hloubka. Myslí si, že výbor by neměl kontrolovat příspěvkové organizace města. 

D. Mikš ocenil přístup kontrolovaných organizací a práci J. Schovancové, která s ním tvořila 
kontrolní skupinu. Konstatoval, že kontrolovat na podzim 2020 hospodaření za rok 2019 je 
pozdě. Ke kontrolní činnosti MěÚ poznamenal, že MěÚ úplně neakceptoval metodiku 
připravenou výborem a souhlasil s názorem, že kontroly MěÚ byly v některých oblastech 
formální. Vyjádřil názor, že pro výbor je třeba najít činnost, která bude užitečná a nebude 
formální, jako to bylo v případě kontrol příspěvkových organizací. 

A. Vavřinová uvedla, že v jejím případě se jednalo o kontrolu hospodaření města, nikoliv 
příspěvkových organizací, takže se nejednalo o neužitečnou formalitu, byť se podle ní nedá 
očekávat, že by v kontrolovaných dokumentech byly nalezeny nějaké nesrovnalosti, protože 
tím by příslušní pracovníci škodili sami sobě. Ocenila vstřícný přístup pracovníků MěÚ. 

M. Richter vznesl dotaz, jak město kontroluje své příspěvkové organizace? 

D. Mikš odpověděl, že mezi základní mechanismy patří kontroly odborem financí, projednávání 
výročních zpráv a účetních závěrek radou města a průběžný dialog s příspěvkovými 
organizacemi. 

M. Ronovský doplnil, že první kontrola je de-facto již při tvorbě rozpočtu, kde se s organizacemi 

řeší, na co konkrétně chtějí peníze. Další mechanismus je roční hodnocení vedoucích 
zaměstnanců organizací a průběžná komunikace ekonomek organizací s městem. Doplnil, že 
právní subjektivita a financování škol jsou různé věci, a že např. město nemůže kontrolovat 
čerpání krajských peněz, které jsou ve školách používány na platy. Zmínil, že by rád posílil 
kontrolní orgán MěÚ o dalšího člověka, adoptoval metodiku finančního výboru a zaměřil 
kontroly více do hloubky v rámci možností, které dává platná legislativa (především zákon o 
kontrole). 

D. Mikš navázal poznámkou, že zejména ve školách jedna kontrola střídá druhou – kontroluje 

město, školní inspekce, krajský úřad, finanční úřad, příp. inspektorát bezpečnosti práce a 
finanční výbor. Vyjádřil názor, že město by mělo při kontrole primárně zajímat, kam jdou 
v organizaci příspěvky města. Ocenil, že MěÚ plánuje převzít metodiku výboru a posílit 
kontrolní činnost. 
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D. Korábek vyjádřil názor, že kontrola hospodaření města, na které spolupracoval s A. 

Vavřinovou, proběhla bez problémů. Přišlo by mu škoda, kdyby metodika pro kontrolu 
městských organizací zanikla, považuje ji za kvalitní nástroj, který by mohl být v rámci kontrolní 
činnosti MěÚ užitečný. 

M. Jusko vyjádřil názor, že činnost výboru za rok 2020 považuje do velké míry za duplicitní 
s činností MěÚ, a že v některých případech spočíval hlavní užitek v pouhém přepracování 
protokolu MěÚ do přehlednější formy. Protokoly MěÚ považuje za poměrně povrchní, takže 
vyjadřovat druhý pohled kontrolní skupiny na prezentované závěry nebylo možné. Považuje za 
potřebné, aby MěÚ převzal a případně upravil metodiku výboru, posílil hloubku i rozsah 
kontrol a zvýšil informační hodnotu protokolů z kontrol. 

Diskuse o 

zaměření 
činnosti výboru 
do budoucna 

M. Jusko navrhl, aby výbor přenechal kontrolu městských organizací na MěÚ, a pouze 
kontroloval, jak MěÚ tuto agendu vykonává (jakou používá metodiku, jak zpracovává 
protokoly, jaké závěry vyvozuje ze zjištěných informací). Kontrolu hospodaření města jako 
takového by ve výboru ponechal a posílil ji. 

M. Richter vyjádřil názor, že výbor by měl hrát poradní roli pro zastupitelstvo při projednávání 
agendy s finančními dopady na město (např. investiční priority). 

M. Jusko k tomu poznamenal, že stanovení priorit je čistě politická, nikoliv odborná, otázka, a 

že zastupitelé dostávají k dispozici tabulku se zásobníkem investičních akcí, z nichž se vybírají 
ty, které budou realizovány. 

A. Vavřinová uvedla, že je členkou finančního výboru krajského zastupitelstva, který jako 
poradní orgán zastupitelstva funguje. Před zastupitelstvem projednává předkládané materiály 
(investiční akce, rozpočet, rozpočtová opatření) a zaujímají k nim stanovisko, které slouží 
k lepší orientaci zastupitelů jako další pohled na návrh. Tato role výboru by jí dávala smysl i ve 

městě. Navrhla zjistit, jakou roli hraje finanční výbor v blízkých městech, zda by se tam nedala 
najít inspirace. Konstatovala, že městské organizace jsou zahlcené množstvím kontrol a že 
pokud by je měl výbor i nadále kontrolovat, měl by tak činit ve spolupráci s MěÚ. Nakonec 
navrhla, zda by nebylo efektivní získávat podněty ke kontrole městských organizací od občanů, 
kteří mohou někde pozorovat neefektivitu. 

D. Mikš poznamenal, že návrh M. Juska považuje a rozumný. Podpořil myšlenku inspirovat se 
v jiných městech. K případným stanoviskům k investičním akcím poznamenal, že priority jsou 
součástí volebních programů, nebo jde o důsledek okamžitých potřeb města. 

M. Ronovský podpořil názor, že výběr investičních akcí k realizaci je spíše věc politických priorit 

než financí. Informoval o vzniku městského akčního plánu, který plánované investiční akce 
obsahuje a který by MěÚ rád projednával veřejně, až to bude po konci pandemie možné, a že 
diskuse o rozpočtových prioritách by měly probíhat více veřejně na podobných projednáních. 
Z toho vyvodil, že i náhled finančního výboru k této tematice by mohl být užitečný.  

R. Lebedová účel kontrol prováděných výborem nevnímá v odhalování chyb, ale v přinášení 
odlišného náhledu „zvenčí“ na hospodaření městských organizací, které by mělo probíhat 
v partnerském duchu. Podpořila myšlenku kontrolovat městské organizace prostřednictvím 
MěÚ, a jako výbor pak tuto kontrolní činnost MěÚ zhodnotit. Vyjádřila názor, že výbor by se 
měl dívat na město jako na celek, což se dá mimo jiné dosáhnout přípravou stanovisek 
k rozpočtu a rozpočtovým opatřením. 

M. Jusko v závěru diskusi shrnul, že návrh na budoucí úkoly výboru by měl obsahovat 

• Vyjádření názoru v oblasti kontroly městských organizací, prováděné MěÚ 



 

4 

Bod programu Obsah 

• Plnění poradní funkce pro zastupitele formou vyjadřování k projednávaným 
materiálům ekonomické povahy  

• Kontrolu hospodaření města tak, jak je přímo zmíněna v zákoně o obcích 

• Případně jiné úkoly, které by přinesla inspirace činností finančních výborů v jiných 
městech 

Zapsal: M. Jusko, 18. 1. 2021 


