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V Poříčí nad Sázavou, dne 1. 3. 2021

vrVěc: Námitka členky zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavou proti zápisu z jednání zastupitelstva obce Poříčí
nad Sázavou konanéhodne8. 12. 2020 dle $ 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní
zřízení), v aktuálním znění. Zápis z jednání byl zveřejněn na elektronické úřední desce v lednu 2021 zde: ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOUZE DNE 6 (poricinadsazavou.cz)

Vážení zastupitelé,
tímto podávám námitku proti zápisu z jednání zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavou, konaného dne 8. 12.
2020 (dále jen „jednání“), k části popisující projednávání bodu 1 a 2 programu jednání, a to konkrétně k této
větě:

„Starosta, Ing. Tesař, JUDr. Černecký a další hosté z řad odborné veřejnosti v následné diskuzi zodpovídají
všechny dotazy zastupitelů.“

Na jednání jsem položila předkladateli rozpočtu několik zásadních dotazů k rozpočtu obce na rok 2021. Tyto
dotazy směřovaly zejména k položkám týkajících se investice do objektu č.p. 4 a s tím související zadlužování
obce, a dále k položce výdajů na provoz obce. Moje dotazy nebyly na jednání nikým zodpovězeny. Nadto
připravené dotazy ohledně střednědobého výhledu obce mi nebylo umožněno pro zmatečnost řízení jednání
položit vůbec.

V samotném zápisu z jednání však nejsou otevřené a nezodpovězené dotazy vůbec zaznamenány. Naopak, dle
mého názoru je v textu zápisu uvedena nepravdivá informace, tedy že „Starosta, Ing. Tesař, JUDr. Černecký a
další hosté z řad odborné veřejnosti v následné diskuzi zodpovídají všechny dotazy zastupitelů.“, a to vzhledem
k výše uvedenému.

Považuji chybějící informace o nezodpovězených dotazech ve smyslu výše uvedeného za natolik významné,
že využívám svého práva na vznesení této námitky.

Požaduji doplnit zápis z jednání následovně:

A. Vevětě: „Starosta, Ing. Tesař, JUDr. Černecký a další hosté z řad odborné veřejnosti v následné diskuzi
zodpovídají všechny dotazy zastupitelů.“ požaduji vynechat slovo „všechny“.

B. Zatuto větu „Starosta, Ing. Tesař, JUDr. Černecký a další hosté z řad odborné veřejnosti v následné
diskuzi zodpovídají dotazy zastupitelů.“ požaduji doplnit následující text:
I. „Otevřené a nezodpovězené zůstaly tyto dotazy paní Ing. Prachařové k rozpočtu na rok 2021:

1. Pročjevrozpočtu obce na rok 2021 uveden výdaj na financování první etapy Klenot č.p. 4
ve výši 17,5 mil Kč, když podle smlouvy, která je též na programu tohoto jednání, má být
v roce 2021 uhrazeno jen 9 mil. Kč?

2. Pročjev návrhu rozpočtu obce na rok 2021 uvedeno čerpání úvěru ve výši 17,5 mil. Kč,

když realizovaný výdaj má být pouze 9 mil. Kč?
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3. Pročk financování investičního projektu Klenoty v roce 2021 nejsou využity přebytky
rozpočtů minulých let? Když právě rozpočty předchozích tří let byly za účelem plánované
investice do objektu Klenot č.p. 4 realizovány jako přebytkové a ke dni konání tohoto
zastupitelstva činí téměř 15 mil. Kč, a tedy dostatečnou částku k financování 1. etapy, dle
smlouvy v roce 2021.

4. Pročjev rozpočtu na rok 2021 navyšována položka přebytků minulých let o 2 mil. Kč, a

proč jsou k tomuto navýšení použity peníze z čerpání úvěru v roce 2021?

5. Čím je tvořena a jak vznikla položka výdajů Provoz bez oprav ve výši 14,5 mil. Kč?

6. Proč nebyla převedena nevyčerpaná položka na investici ve výši cca 2 mil. Kč na realizaci
nové lávky přes potok v Bálkovické ulici z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu obce na rok
2021?

II.. Dále paní Ing. Prachařová konstatovala že:

1. Vletech 2008-2019 byl rozpočet na následující rok vždy sestavován takovým způsobem,
který vycházel z pravdivých údajů známých ke dni zpracování daného rozpočtu. Takový
postup zaručil, že rozpočet byl co možná nejpřesnější, obsahoval v daném okamžiku

známé, reálné a pravdivé informace. Při stanovení položek provozních výdajů pak každý
rozpočet v minulosti důsledně vycházel ze skutečného čerpání rozpočtu běžného roku,
s přihlédnutím k jejich optimalizaci pro budoucí rok. Takto sestavený rozpočetbyl velmi
kvalitním nástrojem finančního řízení obce.

2. Způsob sestavení rozpočtu na rok 2021 je jiný. Položky na investice se v řádech miliónů
korun odlišují od smluvních ujednání na investici Klenot č. p. 4, známých k datu
schvalování rozpočtu. Neodůvodněně je plánováno vysoké zadlužení obce za situace, kdy

obec má z minulosti připravené zdroje k financování investičního projektu objektu č.p. 4
Klenoty. Položka financování provozních výdajů, která je také v řádu desítek milionů
korun, nebyla vůbec vysvětlena a není tedy zřejmé, zda odpovídá skutečným výdajům roku
2020 a potřebám pro rok 2021. Návrh rozpočtu obce nebyl předem předložen finančnímu
výboru obce, byť do roku 2020 to byla běžná praxe.

3. Podle názoru paní Ing. Prachařové rozpočet na rok 2021, který se liší, a to v řádech
desítek miliónů korun (!) od informací známých k datu jeho schvalování, nedává žádný
ekonomický smysl a jako nástroj finančního řízení obce je bezcenný. Otázkou zůstává,
k jakému účelu a komu má takový rozpočet sloužit?

4. Ing. Prachařová prohlašuje, že se na návrhu rozpočtu obce na rok 2021 nijak nepodílela.
Rovněž jí nebyly poskytnuty žádné detailnější informace ohledně tvorby a přípravy
rozpočtu, kromě těch informací, které byly zpřístupněny všem zastupitelům, byť o ně před
konáním zasedání zastupitelstva obce žádala.“

Žádám, aby výše uvedená námitka byla projednána na zastupitelstvu obce Poříčí nad Sázavou dne 1. 3. 2021.
Dále žádám, aby se tato námitka stala součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavu ze dne
1.3.2021, které o této námitce bude rozhodovat.

S pozdravem ŽP l

Ing. Marta Prachařová,

předsedkyně finančního výboru obce Poříčí nad Sázavou

zastupitelka obce Poříčí nad Sázavou
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