Opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření za rok 2014
Předmět: Zákon č.420/2004 Sb. §2ost. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů v rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
1. Právní předpis: Zákon č.128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§73 odst. 1- Odměny členům zastupitelstva nebyly vypláceny odměny měsíčně ve výši
a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.
Kromě místostarosty a starosty byly chybně vyplaceny odměny u všech zastupitelů,
překročen maximální možný limit pro vyplacení měsíční odměny, konkrétně v dílčí
složce za člena zastupitelstva.
o Odměny zastupitelů (mimo starosty a místostarosty) budou přepočítány a
opraveny.
o Zodpovídá: tajemník
o Termín: 30. 6. 2015
§75 odst. 1 a 2 - Odměna při skončení funkčního období byla chyběn stanovena, příp.
vyplacena odměna starostovi při skončení funkce – správně 6x ve výši stanovené
měsíční odměny, vyplaceno pouze 5x.
o Odměna při skončení funkce bude starostovi dopočítána a vyplacena.
o Zodpovídá: tajemník
o Termín: 30. 6. 2015
2. Právní předpis: Nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
§1 odst. 1- Nebyla správně stanovena výše měsíční odměny uvolněného člena
zastupitelstva.
Chybně vyplacena odměna za listopad za období od 5. 11. 2014 do 30. 11. 2014 u nově
zvoleného starosty. Od měsíce prosince 2014 odměna starostovi vyplácena ve správné
výši.
o Odměna nově zvoleného starosty za období 5. 11. 2014 do 30. 11. 2014 bude
přepočítána a opravena.
o Zodpovídá: tajemník
o Termín: 30. 6. 2015
§3 odst. 2 – Členovi zastupitelstva byla vyplacena měsíční odměna i za dny, kdy na tuto
odměnu již zanikl nárok.
o Chybně vyplacena odměna původního starosty za měsíc listopad, období od 1. 11.
2014 do 5. 11. 2014 za funkci starosty, nárok na vyplacení odměny je za 5
kalendářních dní, vyplaceno 8 dní.
o Odměna původního starosty za měsíc listopad (období od 1. 11. 2014 do5.11.2014)
za funkci starosty přepočítána a opravena na 5 kalendářních dní.
o Zodpovídá tajemník
o Termín: 30. 6. 2015

Zpráva o splnění opatření bude zaslána na KÚ do 31.8.2015.

