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Plán činnosti finančního výboru na rok 2021 

Předkládá a zpracoval 

Martin Jusko, zastupitel, předseda finančního výboru zastupitelstva 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. ….../2021 stanoví finančnímu výboru následující úkoly na rok 

2021: 

a) poskytování stanovisek k materiálům projednávaným zastupitelstvem, které přímo souvisejí 
s rozpočtem města, 

b) provedení namátkové kontroly hospodaření města, 

c) posouzení kontrolní činnosti městského úřadu prováděné v roce 2021 ve vztahu 

k příspěvkovým a ostatním organizacím města. 

Důvodová zpráva 

Finanční výbor zastupitelstva v letech 2019 a 2020 postupně provedl kontrolu hospodaření všech 
dvanácti městských organizací (v každém roce šest) zaměřenou na posouzení efektivity, hospodárnosti 

a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Kromě toho výbor v každém roce provedl i kontrolu 
hospodaření města. 

Od roku 2020 provádí každoroční kontrolu všech městských organizací rovněž městský úřad, kterému 

to ukládá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kontroly prováděné finančním výborem se tedy 
duplikují s kontrolní činností městského úřadu. Finanční výbor na svém jednání 14. 1. 2021, 

věnovaném mj. vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2020, došel k závěru, že v takovém nastavení má 
jeho činnost malou přidanou hodnotu a bylo by vhodné kapacitu výboru využít smysluplněji. Zápis 

z jednání je na vyžádání k dispozici u předsedy výboru nebo kteréhokoliv člena výboru. 

Finanční výbor proto navrhuje, aby místo přímé kontroly městských organizací jeho činnost v této 
oblasti směřovala k posouzení, jak svěřenou kontrolní činnost vykonává městský úřad (např. metodika, 

kvalita a rozsah kontrol, obsah protokolů, vyvozené závěry, navržená opatření), který je k takové 

činnosti lépe vybaven jak z hlediska pravomocí, které jsou přímo stanoveny zákonem č. 255/2012 Sb., 
kontrolní řád, tak z hlediska kapacit a možností profesionálního zajištění výkonu kontroly. 

Výbor dále navrhuje pokračovat v každoroční namátkové kontrole hospodaření města, zaměřené 
především na efektivitu, hospodárnost a účelnost nakládání s majetkem města. 

Kromě kontrolní činnosti ve dvou výše zmíněných oblastech navrhuje finanční výbor 
zahájit poskytování stanovisek výboru pro zastupitelstvo k materiálům, které jsou zastupitelstvu 

předkládány a přímo se týkají rozpočtu města (rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové výhledy, 
závěrečný účet města), jako je to běžné v jiných městech nebo v zastupitelstvu Středočeského kraje. 


