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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 137935/2016
spisový znak: KHEJ 131707/2016/kakr/3

datum: 19.10.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 6. 10. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 10. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací týkající se
výkonu auditní či kontrolní činnosti v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje vůči Obci Ražice v roce 2016.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Otázka:
„Byl/a podán/a podnět/žádost apod. k výkonu auditní či kontrolní účinnosti v působnosti Krajského úřadu vůči obci Ražice?
Pokud ano, kdy (den) a kým (jméno, příjmení funkce osob/y) byl/a tento podnět/žádost apod. podán/a?“
Odpověď:
Dne 8. 6. 2016 byla na Krajský úřad Jihočeského kraje doručena prostřednictvím datové schránky žádost obce Ražice,
IČO 00250074, ze dne 7. 6. 2016, č. j. ORA 0504/16, o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 krajským úřadem. Tato
žádost obce Ražice byla opatřena zaručeným (ověřeným) elektronickým podpisem Gabriely Smolové, místostarostky obce.
Otázka:
„Probíhá, resp. bude probíhat v blízké době ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje auditní či kontrolní činnost vůči Obci
Ražice?“
Odpověď:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, má naplánovaný termín
realizace výkonu dílčího přezkoumání hospodaření obce Ražice, IČO 00250074, za rok 2016, resp. jeho uplynulou část, na
23. 11. 2016. Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 v uvedeném termínu 23. 11. 2016 bylo zdejším
Krajským úřadem doručeno obci Ražice prostřednictvím datové schránky dne 20. 7. 2016, sp. zn. OEKO-PŘ 80697/2016/ilno.
Otázka:
„Spolupracuje/bude spolupracovat v blízké době Krajský úřad Jihočeského kraje s jinými orgány veřejné správy při výkonu
auditní či kontrolní činnosti vůči Obci Ražice?“
Odpověď:
Při realizaci výkonu přezkoumání hospodaření obce Ražice za rok 2016 shora uvedenou organizační složkou krajského úřadu
se nepředpokládá spolupráce s žádným jiným orgánem veřejné správy.
Otázka:
„Pokud ano, kdy byla, resp. bude probíhat auditní či kontrolní činnost Krajského úřadu Jihočeského kraje (případně spolupráce
s jinými orgány veřejné správy při výkonu auditní či kontrolní činnosti) vůči Obci Ražice?“
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Odpověď:
Realizace výkonu dílčího přezkoumání hospodaření obce Ražice za uplynulou část roku 2016 se uskuteční dne 23. 11. 2016
v sídle obce bez spolupráce s jinými orgány veřejné správy.
Otázka:
„Pokud ano, které oblasti se auditní či kontrolní činnost Krajského úřadu Jihočeského kraje (případně spolupráce s jinými
orgány veřejné správy při výkonu auditní či kontrolní činnosti) vůči Obci Ražice týká (např. hospodaření obce, čerpání dotací –
uvést konkrétně dotační projekt, nakládání s majetkem obce apod.)? Žádám o uvedení konkrétních informací případného
předmětu auditní či kontrolní činnosti.“
Odpověď:
V závislosti na znění otázky znovu opakujeme, že Krajský úřad nepředpokládá při realizaci výkonu přezkoumání hospodaření
obce Ražice za rok 2016 spolupráci s jiným orgánem veřejné správy. Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání a hlediska, podle nichž ji předmět
přezkoumání ověřován, jsou taxativně definovány v ustanovení § 2 a § 3 zmíněného zákona č. 420/2004 Sb.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky -
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