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Slavoňov dne 24. 6. 2019 
 
Věc: Opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků zjištěných při 
přezkoumání hospodaření za rok 2018 
 
V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů, podáváme následující informaci: 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 6. 2019, při projednání závěrečného účtu 
obce za rok 2018, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. 
 

1. Předmět: Vyhláška č. 420/2004 Sb. §2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu 
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
o §72 – Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se 

zákonem. 
 Neuvolněným členům zastupitelstva, kteří vykonávali své funkce jen po část 

měsíce října, byla vyplacena odměna v plné výši 
 přeplatek z říjnových odměn neuvolněných zastupitelů ve výši 1133 Kč 

bude vyrovnán snížením odměny v měsících květnu (ve výši 565 Kč) 
a červnu (ve výši 492 Kč). 

 za nápravu zodpovídá: účetní 
 termín nápravy do: 31. 7. 2019 

o § 77 odst. 1 – Členovi zastupitelstva obce, jemuž zanikl mandát člena 
zastupitelstva, bylo odchodné poskytnuto v nesprávné výši nebo mu nebylo 
poskytnuto. 
 Odchodné neuvolněné místostarostky bylo vyplaceno v nesprávné výši 

 odchodné pro místostarostku bylo vyplaceno ve výši 3 400 Kč spolu 
s květnovými odměnami 

 za nápravu zodpovídá: účetní 
 termín nápravy do: 30. 6. 2019 

 
V souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb. dále uvádíme lhůtu, ve které 
Vám, jako příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, podáme písemnou zprávu o plnění 
přijatých opatření. 
 
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 30. 9. 2019. 

 

.................................... 
                                                                                   Michal Suchánek 
               starosta 


