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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – oprava sdělení
z 19. 01. 2016, č.j. 0014/2016/Ob

Na základě Vaší žádosti, která je přílohou tohoto dopisu, Vám sděluji:

Potvrzuji, že mi dne 3.11.2015 na schůzce finančního výboru ZO předseda finančního
výboru Jiří Goubej předal Vámi zmiňovaný zápis finančního výboru č. 04/2015, s jehož
obsahem jsem se samozřejmě seznámila.
S jeho obsahem jsem zastupitele obce veřejně neseznámila, a to ze závažných důvodů:

Obec by porušila ustanovení: a) § 118 odst. 2 věta první zákona o obcích, dle
kterého počet členů výborů je vždy lichý, d) § 119 odst. 1 věta první zákona o
obcích, dle kterého finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné.

Od 20.03.2015 roku 2015, kdy rezignovala na funkci předsedkyně finančního výboru
paní Bc. Martina Veselá, tedy FV zůstal pouze jako dvoučlenný, což je v rozporu s
ustanovením § 118 odst. 2 zákona o obcích a ustanovením § 119 odst. 1 věta první
zákona o obcích, přičemž tento stav trval do 11.06.2015 do 21.02 hodin, kdy byl
zastupitelstvem obce na 5. veřejném zasedání dovolen 3. člen finančního výboru pan V.
B. Kuchynka a předsedou zvolen pan Jiří Goubej – viz usnesení č. 7 a 8 z tohoto
veřejného zasedání zastupitelstva obce.

Na skutečnost, že finanční výbor není funkční, Vás upozornila správně i tehdejší
starostka obce Mgr. Jurková, což je nezpochybnitelné a kdykoliv doložitelné zápisem
z dotčeného zasedání ZO.

Z uvedeného vyplývá, že se zastupitelstvo obce nemůže zabývat dokumentem, který
není v souladu se zákonem o obcích, kdy finanční výbor nemohl přijímat právoplatně
usnesení a nemohl ani jako dvoučlenný fungovat. Takový dokument je neplatný.
Jakmile obdržíme od MVČR závazný právní rozbor situace, kdy ve finančním výboru po
odstoupení člena, či předsedy zbyli pouze dva členové, samozřejmě Vás s ním
seznámíme, aby se už do budoucna neřešila stále situace, kdy finanční výbor není
finančním výborem, jestliže počet členů klesnul na 2 a nemůže tak vykonávat činnost.
První, zcela zásadní podmínka zřízení, vzniku a existence finančního výboru ZO je
uvedena hned v druhém tučně zvýrazněném odstavci tohoto dopisu.
Pozn. : tato informace bude zveřejněna OÚ na úřední desce po dobu 15 dnů, opravené a nové informace jsou
označeny červenou barvou.

S pozdravem
Ing. Dana Lesak
starostka obce Obora

převzala dne:

………………………………………………………………………………………………………………………..

