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Zastupitelstvo města Čáslav Zpráva č.:   
08/02/2021 Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2020 

Předkládá a zpracoval 

Martin Jusko, zastupitel, předseda finančního výboru zastupitelstva 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. ….../2021 

a) bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2020 a 

b) uvolňuje z funkce členky finančního výboru paní Janu Schovancovou 

Důvodová zpráva 

1. Organizace činnosti výboru 

Dne 23. 1. 2020 proběhlo jednání výboru, jehož náplní bylo vyhodnocení kontrolní činnosti 2019, 
způsob organizace kontrol v roce 2020, zejména navázání kontrol prováděných výborem na výstupy 
kontrol prováděných kontrolním orgánem městského úřadu (MěÚ), a diskuse o tom, jak v této 

souvislosti upravit kontrolní řád a metodiky kontrol. Zápis z jednání je na vyžádání k dispozici 

u předsedy výboru nebo kteréhokoliv člena výboru. 

Dne 10. 2. 2020 byl usnesením zastupitelstva č. 12/2020 výboru stanoven plán kontrolní činnosti pro 

rok 2020. V návaznosti na něj stanovil předseda výboru rozdělení členů výboru do kontrolních 
skupin a 4. 5. 2020 vydal kontrolním skupinám pověření ke kontrole. Během května si výbor 
odsouhlasil úpravy kontrolního řádu a metodiky kontrol (změny diskutované na jednání v lednu 2020), 

jejichž aktuální znění je dostupné u předsedy výboru i u všech členů. Podle schválené metodiky 
následně ve zbytku roku probíhaly kontroly dle plánu stanoveného zastupitelstvem. 

2. Kontrolní činnost 
Zastupitelstvo svým usnesením č. 12/2020 stanovilo do plánu činnosti výboru kontrolu Města Čáslav 
a organizací: 1) Domov důchodců v Čáslavi, 2) Dům dětí a mládeže v Čáslavi, 3) Základní škola Sadová 
v Čáslavi, 4) Dusíkovo divadlo, s.r.o. v Čáslavi, 5) Základní škola Masarykova v Čáslavi, 6) Městské 
muzeum a knihovna v Čáslavi. 

Kontrolní skupiny, složené vždy ze dvou členů finančního výboru, následně všechny uložené kontroly 

provedly, a to v přímé návaznosti na kontrolu prováděnou městským úřadem podle zákona č. 
320/2001 Sb., a s využitím jím získaných podkladů. Kontroly byly zaměřeny především na nakládání 

s majetkem a finančními prostředky a nastavení vnitřního kontrolního systému, s cílem posoudit 

efektivitu, hospodárnost a účelnost činnosti organizace a upozornit na případný prostor pro zlepšení 
v této oblasti. 
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Výstupem každé kontroly je zápis o kontrole, dostupný na vyžádání v elektronické podobě u paní 
Ladislavy Konečné (kancelář tajemníka městského úřadu) nebo u předsedy finančního výboru. Zápisy 

obsahují mimo jiné souhrn informací o činnosti a hospodaření kontrolovaných organizací, a jejich 

prostudování lze tedy doporučit každému zájemci o vhled do této oblasti. 

Kontrolní skupiny při provedených kontrolách neodhalily zásadní nedostatky ani problémy s finanční 
situací kontrolovaných organizací. Navržená opatření se týkala zejména způsobu a včasnosti 
zveřejňování smluv v registru smluv, optimalizace nastavených procesů při pořizování zboží a služeb 
a při správě uzavřených smluv, pokračování spolupráce mezi organizacemi a městem v oblasti získávání 
dotací a kvality zprávy exekutorky, která pro město vymáhá pohledávky. 

3. Personální zajištění 
Dne 3. 1. 2021 byla předsedovi výboru předána žádost paní Jany Schovancové o uvolnění z funkce 

členky výboru, s odkazem na zdravotní stav. V návrhu na usnesení je proto tato žádost předložena 
zastupitelstvu ke schválení. Poté bude jeden člen výboru chybět k naplnění zákonem požadovaného 
lichého počtu členů a bude proto nutné výbor doplnit. 


