Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha – Nedvězí

KV 1/2019

Zpráva ke kontrole č. 1/2019 ze dne 13.2.2019
Kontrolující:

Karolina Trnková
Bc. Pavla Moravcová
Václav Mlejnský

předsedkyně výboru
členka výboru
člen výboru

Kontrola splnění zákonných podmínek pro projednání Návrhu rozpočtu MČ Praha – Nedvězí na rok 2019
a rozpočtu střednědobého na veřejném jednání zastupitelstva dne 25.2.2019.
1)
2)
3)
4)

Kontrola zveřejnění Návrhu rozpočtu na rok 2019 na úřední desce
Kontrola zveřejnění Návrhu rozpočtu na rok 2019 na internetových stránkách úřadu
Kontrola zveřejnění Rozpočtu střednědobého na úřední desce
Kontrola zveřejnění Rozpočtu střednědobého na internetových stránkách úřadu

Protokol o kontrole:
1) Návrh rozpočtu MČ Praha – Nedvězí na rok 2019 je vyvěšen na úřední desce.
V textu dokumentu NENÍ uvedeno, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho
listinné podoby.
2) Návrh rozpočtu MČ Praha – Nedvězí na rok 2019 podle informace o dokumentu vyvěšen dne 9.2.2019
Na internetových stránkách je uveřejněn Návrh rozpočtu MČ Praha – Nedvězí na rok 2019 pouze v užším
rozsahu s popisem základních kapitol.
Dále byla dne 12.2.2018 uveřejněna informace „Návrh rozpočtu MČ Praha Nedvězí je k nahlédnutí na úřadu
MČ Praha Nedvězí na adrese Únorová 15/3 Praha 10, Nedvězí u Říčan v kanceláři tajemníka v prvním patře“
Rozsah dokumentu NEODPOVÍDÁ požadavkům zákona 250/2000 Sb. §11 odstavec 3.
3) Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 NENÍ vyvěšen na úřední desce.
4) Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 byl podle informace o dokumentu vyvěšen dne 12.2.2018.
Rozsah dokumentu odpovídá požadavkům zákona 250/2000 Sb. §3 odstavec 3, zároveň ale NESPLNIL
podmínku uveřejnění nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Zároveň bylo zjištěno, že dokument je k dispozici pouze ve formátu XLS, k jehož otevření potřebuje uživatel
instalaci Microsoft Excel. Doporučeným formátem je PDF.

Usnesení kontrolního výboru č. 1/2019
Kontrolou byly zjištěny nedostatky, které nedovolují projednávání Návrhu rozpočtu MČ Praha – Nedvězí na rok
2019 a Střednědobého rozpočtu do roku 2024 na veřejném jednání zastupitelstva dne 25.2.2019.
Členové KV projednali a schválili výsledek kontroly a pověřují předsedkyni výboru k předání zprávy starostovi MČ
Praha – Nedvězí.
Pro: KT, PM, VM

---------------------Karolina Trnková

Proti: 0

---------------------Bc. Pavla Moravcová

Zdržel se: 0

---------------------Václav Mlejnský

Zápis byl proveden v Praze dne 13.2.2019
Zápis vyhotovila: Karolina Trnková
Příloha č. 1: Výňatek ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Příloha č. 1: Fotodokumentace
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Příloha č. 1

Znění zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 3 odstavec 3
Střednědobý výhled rozpočtu
Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových
stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce
může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých
letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední
desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
§ 11 odstavec 3
Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku
Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední
desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního
samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může
být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Územní samosprávný celek současně oznámí na
úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění
musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního
samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání
na zasedání zastupitelstva.

-2-

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha – Nedvězí

KV 1/2019

Příloha č. 2
1)

2)
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4)
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