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Oznámení o zahájení správního řízení
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční, jako věcně a místně příslušný orgán podle
ustanovení § 22b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), obdržel
sdělení Odboru interního auditu a kontroly o provedeném přezkumu hospodaření za rok 2019
vykonaného dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o přezkoumávání hospodaření), pověřenými zaměstnanci Krajského úřadu
Středočeského kraje. V průběhu přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zjištěno, že se
obec Hrusice měla dopustit přestupku ve smyslu ustanovení § 22a odst. 2 písm. e) zákona
o rozpočtových pravidlech.
Krajský úřad Středočeského kraje Vám jako účastníkovi řízení ve smyslu ustanovení § 46
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
s ohledem na výše uvedené oznamuje zahájení řízení ve smyslu porušení ustanovení § 16
odst. 5 v návaznosti na § 11 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech.
Přestupku se obec Hrusice měla dopustit tím, že v rozporu s § 16 odst. 5 zákona
o rozpočtových pravidlech nezveřejnila rozpočtové opatření č. 7 (schváleno starostou obce
dne 31. 12. 2019) na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.
Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle § 11 odst. 4 zákona o rozpočtových
pravidlech.
Krajský úřad Středočeského kraje Vám sděluje, že ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 a § 36
odst. 1, 2 správního řádu jste jako účastník řízení oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, máte právo vyjádřit v řízení své
stanovisko, popřípadě předložit důkazní prostředky, kterými by se prokázalo, že k výše
uvedenému pochybení nedošlo. Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
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II.
S ohledem na výše uvedené Krajský úřad Středočeského kraje jako věcně a místně příslušný
orgán podle ustanovení § 22b odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech vydává toto

usnesení:
V souladu s § 39 odst. 1 správního řádu se k možnosti předložení Vašich návrhů či vyjádření,
případně k umožnění nahlédnutí do spisového materiálu, stanovuje lhůta 15 dnů ode dne
doručení tohoto usnesení.
Odůvodnění:
Odbor finanční Krajského úřadu Středočeského kraje obdržel sdělení Odboru interního auditu
a kontroly o provedeném přezkumu hospodaření za rok 2019 vykonaného dle zákona
o přezkoumávání hospodaření pověřenými zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje.
Na základě uvedeného podnětu zahájil Krajský úřad Středočeského kraje řízení ve smyslu
ustanovení § 22b odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech v souladu s ustanovením § 46
správního řádu a toto zahájení oznámil jedinému účastníkovi řízení obci Hrusice.
Lhůtu 15 dní stanovil krajský úřad účastníkovi řízení s ohledem na skutečnost, že účastníkovi
je situace známá a lhůta tak bude dostatečná.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je možné se odvolat k Ministerstvu financí podáním učiněným
u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru finančního, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
oznámení tohoto usnesení. Odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Blanka Mikulová
vedoucí Odboru finančního
pověřená zastupováním
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