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FV pracoval v duchu svých organizačních zásad převážně formou elektronické komunikace, podklady 
k jednání zjišťoval na úřadě Obce Psáry. 
 
 
 
Dne 6.6. provedl kontrolu hospodaření ZMŠ Psáry za březen a duben 2011 s tím, že ve vztahu ke 
kontrolovanému subjektu není třeba přijímat žádná opatření. 
 
 
Dne 6.6. se FV na svém jednání nedobral shody k interpretaci výsledků provedené veřejnosprávní kontroly 
v ZMŠ Psáry. Je to poprvé, co FV nedokázal vyjádřit jednotný názor. 
 
 
Dne 1.6. a 6.6. FV provedl kontrolu hospodaření Obce Psáry obce za duben a květen 2011, při kterém nalezl 
některé nedostatky. FV s ohledem na analogii nálezů z veřejnoprávní kontroly v ZMŠ v tuto chvíli neumí 
posoudit, zda se jedná o drobné nedostatky či závažná pochybení. Bez ohledu na hodnocení závažnosti 
nedostatků bude požadovat a bude nápomocen k takovému řešení, aby k podobným chybám nedocházelo. 
 
 
Na svém jednání ve dnech 6.6. dále projednával tyto body: 
 

 
 
Cash Flow 

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. 
 
 
 

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

Různé 
Očekávané dopady z případné změny zákona o rozpočtovém určení daní by mohly obci od roku 2012 
přinést o 3 až 4Mkč ročně vyšší příjmy.  
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 i při vyšších příjmech obce prakticky vyloučené. 
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Záměrem FV příštím období mimo úkolů přidělených ZO je především zjistit, jaké jsou správné standarty 
práce FV a podle nich pracovat. Dále zapracovat na vlastní komunikaci uvnitř FV, protože není možné 
v oblasti takto exaktní mít zásadně odlišné názory a je naprosto nepřijatelné zavádět ve FV osobní útoky. 
Bude li se toto ještě někdy opakovat, navrhnu na Zastupitelstvu výměnu některých kolegů. 
 
 

 
 
 

          
       ing. Antonín Rak 
předseda finančního výboru 
 Obec Psáry a Dolní Jirčany 

    

 


