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Místo: Obecní úřad Psáry 
Přítomni: ing. Antonín Rak, ing. Karel Kříž, ing. Petr Odstrčil, ing. Pavel Kriegsman 
Nepřítomna: ing. Ortová (omluvena z důvodu dovolené) 
 
 

I. Zahájení, úvod 
Jednání bylo zahájeno v cca 17 hodin, byla konstatována přítomnost 4/5 členů FV a výbor tedy byl 
usnášeníschopný. Ing. Ortová zaslala své stanovisko v předstihu mailem.  
 
 

II. Vyhodnocení kontroly hospodaření ZMŠ Psáry 
Výbor se seznámil s nálezem veřejnoprávní kontroly v účetní jednotce: Základní škola a Mateřská škola 
Psáry, okres Praha – západ“. Nedobral se shody v interpretaci výsledků. 
 
Ing. Kříž : 

• Nálezy z veřejnoprávní kontroly nemusely být takového rozsahu, kdyby FV prováděl v minulém 
období důkladnější práci a nevyloučil z práce ve FV členy opozičních stran (ing. Kříže a ing. 
Nezmarovou, kteří byli z FV odvoláni v roce 2007), čímž popřel smysl FV, obvyklý v demokratické 
společnosti. Podobné problémy nyní musí FV řešit i u kontrol hospodaření Obce Psáry. 

• Nemyslí si, že je rozpor mezi nálezem a interpretací výsledků veřejnoprávní kontroly a nálezy a 
interpretací výsledků FV, protože FV nemůže provádět zdaleka tak důkladnou kontrolu a není 
profesionálně vyškolen v oboru kontroly příspěvkových organizací. 

• Respektuje závěry veřejnoprávní kontroly, protože předpokládá, že je to profesionální instituce a 
odmítá její zjištění bagatelizovat. 
 

Ing. Ortová (dle písemného vyjádření mailem): 

• Drobné nedostatky v nálezu veřejnoprávní kontroly se opravdu vyskytují, např. aktuálnost směrnic, 
neúčtování o předpisech, ale přímo o výnosech, a chybné uvádění názvu školy. Zároveň i komise u 
těchto zjištění většinou konstatovala, že nedošlo k neoprávněnému čerpání finančních prostředků.  
U ostatních zjištění byly podle jejího názoru paní ředitelkou pochyby vysvětleny a vyvráceny a ve 
většině případů bylo konstatováno, že kdyby komise požadovala vysvětlení již v průběhu kontroly, 
nemuselo by vůbec k tolika pochybnostem dojít. Z uvedeného konstatuje, že zjištěné nedostatky 
byly převážně formálního charakteru, dají se tedy napravit a pro příští období přijmout taková 
opatření, aby k nim již nedocházelo. 
 

Ing. Odstrčil 

• Nebylo zjištěno žádné závažné pochybení dle §22 odst. 6 zák.č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 
žádné zjištění o neoprávněném použití, ztrátě či poškození veřejných prostředků ani žádný případ 
nehospodárnosti. Vytýkané nedostatky jsou výlučně formálního charakteru. 

• Veškeré věcné námitky ředitelky školy považuje za důvodné. 

• Neaktuálnost interních směrnic neznamená jejich rozpor s právními předpisy, škola praktickým 
postupem zákon neporušuje. Nebylo prokázáno porušení  § 25 odst. 1 zák.č. 320/2001 z důvodu 
nedostatečného organizačního zabezpečení kontroly. 

• Účetnictví školy za neprůkazné kvůli nepřesnému názvu nepovažuje.  
 
Ing. Kriegsman 
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• V nálezu kontroly jsou zaměňovány faktury za účetního dokladu. Účetní doklad je vytvářen účetní jednotkou 
na základě obdržených podkladů (faktur). Označení účastníka představuje jméno, identifikační číslo a adresa. 
Jakákoli chyba v psaní – např. zkrácené jméno účastníka účetního případu ještě neznamená, že účastník není 
označen a jednoznačně identifikován. 

 
Po následné diskusi se s názorem ing. Ortové ztotožnili tři z přítomných čtyř členů finančního výboru (ing. 
Rak, ing. Kriegsman a ing. Odstrčil). 
 
 

III. Cash Flow 
Stav CF se výrazně zlepšil a obec již nemá žádný problém s hrazením svých závazků. Ing. Rak vypracoval pro 
potřeby vedení obce tabulku ke sledování CF a navrhl cesty k jejímu budoucímu udržování. Nabízí se 
následné využití s propojením na záměry obce a plánováním vhodného načasování budoucích projektů. 
 

 
IV. Směrnice o vymáhání pohledávek 

FV se nepodařilo získat vhodné směrnice z okolních obcí, pouze obcí většího rozsahu nebo směrnice 
nekvalitní. Nepodařilo se nám získat ani prostřednictvím Svazu měst a obcí. 
Závěr – nejsme schopni splnit úkol vytvoření směrnice. 
 

 
V. Různé 

• Očekávané dopady z případné změny zákona o rozpočtovém určení daní by mohly obci od roku 
2012 přinést 3 až 4Mkč ročně. 

• V drtivé většině okolních obcí je koeficient pro daň z nemovitosti minimálně 2. FV se domnívá, že je 
správné koeficient změnit, avšak při vhodné informační kampani. 

• Obec má problém s kapacitou školy, je největší obcí bez úplné školy v ČR. K získání finančních 
prostředků na případnou výstavbu nové školy bude třeba maximální snahy všech stran i jednotlivců 
naší obce k získání zdrojů mimo obec, z obecních zdrojů je postavení školy vyloučené. 
 
 

VI. Závěr 
Jednání bylo ukončeno v cca 19:00 hodin, další pevný termín jednání byl určen na 5.9.2011, v zavedeném 
formátu. 
 
 
V Psárech dne 06. 06. 2011 
Zapsal: Rak 
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