MĚSTO VOLARY
Městský úřad Volary
Náměstí 25
384 51 Volary

č.j: MUVOL 752/21
Vyřizuje: Ludmila Psotková, ekonomický odbor MěÚ
Tel: 388302217

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší podané žádosti ze dne 09.03.2021 ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, doručeno prostřednictvím e-mailu, vedeno pod spisovou
značkou č.j. MUVOL 752/21, Vám povinný subjekt poskytuje odpovědi na požadované
otázky:
-

Město Volary za/išt'uje jínanční kontrolu v rozsahu zákona Č.320/2001 Sb., o ,finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném zněnL Dále dle
vydané Vnitřní směrnice Č.5/2010 o jínanční kontrole a Schvalovacího protokolu
předběžné řídíci" kontroly před vznikem závazku, budoucího výdaje. Bez tohoto
protokolu opatřenými podpisy příkazce operace a správce operace (rozpočtu) není
možné uskutečnit žádnou výdajovou jínanční transakci z rozpočtu města.
Příloha.' Vnitřní směrnice Č. 5/20/0 - Finanční kontrola
Schvalovací protokol předběžné řídící kontroly před vznikem závazku

-

Ve vztahu k Vašim zkoumaným parametrům (efektivnost, hospodárnost a účelnost)
nebylo kontrolními orgány shledáno žádných pochybení,

-

Vzhledem k předchozímu sdělenl: že nebylo shledáno žádných pochybenj nemáme
Vám co poskytnout,

-

Vzhledem k předchozím sdělením, že nedošlo k pochybení ani porušení Vámi
zkoumaných parametrů, tím ani k případnému zahájení trestního stíhání odpovědné
osoby, nemáme Vám co poskytnout.

Ve smyslu § 17 odst. 1 citovaného zákona nebudeme od Vás požadovat žádnou náhradu
nákladů za poskytnutou informaci.
Domníváme se, že tímto byl splněn rozsah vašich požadavků o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v patném znění.
Volary 22.03.2021
Za povinný subjekt

Ludmila Psotková
Odborná referentka ekonomic ého odboru MěÚ
zástupce ve

čí o boru

Město Volary

lČ: 00250830

Schvalovací protokol předběžné řídÍcÍ kontroly před vznikem závazku
(podklad k připravované operaci)
dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 sb. kterou se provádí zákon Č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Název připravované operace ( závazek, budoucí výdaj) zadavatele:
Částka v KČ za plnění připravované operace :
Schvalovací postup příkazce operace
a)

připravovaná operace je nezbytná k zajištěni stanovených úkolů a schválených
záměrů a cIlů města

b)

operace je správná zejména k dodržení
1. právních předpisů a opatření přijatých orgány města v mezích těchto právních předpisů
2. kritérií stanvených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy
3. postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek

C)

bylo přijato opatření k vyloučení nebo zmírněnI provozních, finančních a jiných rizik,
která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout

d)

připravovaná operace je doložena věcně správnými a úplnými podklady
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Podpis dle podpisového vzoru

Schvalovací postup správce operace
a)

připravovaná operace byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto
úkonu a podpis na podkladu k připravované operaci souhlasI s podpisem uvedeným
v podpisovém vzoru

b)

připravovaná operace je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty,
uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutImi o nakládání s veřejnými prostředky

C)

připravovaná operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro
financování činností orgá n ú veřejné správy

d)

připravovaná operace byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při
jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění
operace na zdroje financování města použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financováni činnosti města v navazujícím rozpočtovém období,
byla stanovena opatření k vyloučenÍ nebo zmírnění těchto rizik
Rozpočtová skladba připravované operace:
oddíl, paragraf:
položka:
ORG, ORj:
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MĚSTO VOLARY
Finanční kontrola
Organizační uspořádání účetní jednotky
Označení: vnitřní směrnice
Zpracoval: ing. Dana Kabilková
Platnost: 1.5.2010
Počet stran:
1

obec - územní samosprávný celek
Číslo: 5/2010
Schváleno: 21.4.2010
Nahrazuje: směrnici ze dne 27.6.2007
Počet příloh: O

1. Předmět finančních kontrol
Předmětem kontrol podle zákona o finanční kontrole jsou veřejné výdaje a veřejná finanční
podpora, tedy prostředky z rozpočtů územních samosprávních celků (viz § 2 písm. j) a j) zákona).
Veřejnou finanční podporou zákon charakterizuje jako dotace, příspěvky, návratné finanční
výpomoci a další prostředky poskytnuté (v případě obcí) z rozpočtu územního
samosprávního celku.
(l) Z rozpočtu obce se hradí
a) závazky vyp!ývajÍcÍ pro obec z plněni povinností uložených jí zákony,
b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o
vlastní majetek a jeho rozvoj,
c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem,
d) závazky vypíývajÍcÍ pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze
smluvních vztahů vlastních organizaci, jestliže k nim přistoupila,
e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků
na společnou činnost,
f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů,
g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejÍcÍch jejich vlastníkům,
h) výdaje na podporu subjektů provádějÍcÍch veřejně prospěšné činnosti a na podporu
soukromého podnikáni prospěšného pro obec,
i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociá|nj nebo jiné
humanitární účely.
2. Které subjekty jsou obce povinny podle tohoto zákona kontrolovat
a)
b)

u vlastních příspěvkových organizací a organizačních složek (tzv. veřejnosprávní kontrola)
a u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo příjemců veřejné finanční podpory (tzv. řídÍcÍ
kontrola).

Podle ustanovení § 15 shora uvedeného zákona č. 250/00 Sb., jsou obce povinny provádět
pravidelnou a úplnou kontrolu hospodařeni i u jimi založených a zřízených právnických osob a
zařízení po celý rozpočtový rok.
Kontrolu hospodaření u zřízených organizací provádí finanční výbor.
Kontrolu hospodaření u založených organizací provádí valná hromada.
Kdo kontrolu provádí, jakým způsobem ji provádí, druhy kontrol, odpovědnost, vzory pIsemnostI a
další nezbytné věci spojené s finanční kontrolou řeší samostatný j<ontroíní řád" města.
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