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K rukám starost(k)y, místostarost(k)y
V Pacově dne 23.5.2017
Žádost o uveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 SOM Stražiště na úřední desce
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Vážená paní místostarostko, vážený pane místostarosto,
tímto dopisem bych Vás chtěl požádat o uveřejnění informace o schváleném rozpočtovém opatření č.
1/2017 Svazku obcí mikroregionu Stražiště na Vaší úřední desce obce, městysu či města. Tato žádost
k uveřejnění vychází z povinnosti vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších novel a předpisů.
Rozpočtové opatření č. 1/2017 bylo schváleno Radou Svazku obcí mikroregionu Stražiště dne
25.4.2017 jako bod č. 4.
V této fázi je povinností SOM Stražiště rozpočtové opatření č. 1/2017 vhodným způsobem vyvěsit na
internetových
stránkách
Svazku
obcí
mikroregionu
Stražiště
(viz:
http://www.straziste.cz/?p=15130#more-15130) a dále pak na úředních deskách členských obcí podat
informaci, kde je možné do rozpočtu nahlédnout elektronicky a kde je uložená listinná podoba
rozpočtu (musí být uveřejněno jak na elektronické úřední desce, tak i na fyzické úřední desce) dle
znění §39, odst. 7 zákona. Doba uveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 je dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, do doby schválení nového rozpočtu pro rok 2018.
Předpokladem je, že rozpočet na nový kalendářní rok bude schválen do 31.3.2018, tudíž prosím o
uveřejnění této informace na Vašich úředních deskách do 31.3.2018.
Zároveň je Ministerstvem vnitra doporučováno uveřejnit na elektronických úředních deskách obcí i
plné znění rozpočtového opatření svazku, ve kterém je obec členem. V tomto ohledu se domnívám, že
citaci zákona, konkrétně § 39, odst. 7 splňujeme nejen tím, že uveřejníme informaci o umístění
rozpočtového opatření, ale zároveň tímto snižujeme případnou administrativu ve vztahu k případnému
nahlížení do listinné podoby.
Také bych Vás chtěl požádat o doložení potvrzení k vyvěšení informace k rozpočtovému opatření
č. 1/2017 SOM Stražiště e-mailovou formou potvrzující vyvěšení či odkazem na úřední desku.
V případě, že nebude informace o umístění rozpočtového opatření č. 1/2017 uveřejněna na úředních
deskách členských obcí SOM Stražiště, hrozí mikroregionu Stražiště správní delikt s výší sankce až
do výše 1 mil. Kč při opakovaných pochybeních.
Předem děkuji za Vaši spolupráci a vyvěšení informací a případně i rozpočtového opatření 1/2017.
S pozdravem
Bc. Jiří Hodinka, koordinátor SOM Stražiště
Tel.: 776 615 478
E-mail: jiri.hodinka@gmail.com
Přílohy:
1. Informace ke schválenému rozpočtu SOM Stražiště pro rok 2017
2. Schválený rozpočet SOM Stražiště pro rok 2017
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