
Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 2. března 2020 

 

Žádost o poskytnutí informací 

V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o poskytnutí 
informací o zmocnění starosty k provádění rozpočtových změn, které je uvedeno v dokumentu 

Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 5. 9. 2019, číslo jednací 113094/2019/KUSK (viz příloha), 
a to formou kopie dokumentu. 

 

Ing. Radovan Buroň  

zastupitel obce Hudlice 

nar. 13. 11. 1964  

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03  

datová schránka s4q9mu8 

 

Příloha – dokument Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 5. 9. 2019, číslo jednací 
113094/2019/KUSK 

a
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Praha: 5.9.2019 Pan 

Ing. Radovan Buroň   

Lomená 27 

267 03 Hudlice 

 

IDDS: s4q9mu8 

Číslo jednací: 113094/2019/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Zdenka Zavřelová l. 749 

Značka: OAK/ZAV 

  

 

 

 
 

 

 

 

Vážený pane, 

k Vaší stížnosti na kontrolu přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2018 a její závěr 
doručené Odboru interního auditu a kontroly dne 12.7.2019, sdělují následující: 
 

Po interním prověření Vámi namítaných skutečností konstatuji, že Vaše stížnost nebyla 
shledána jako důvodná, neboť kontrolorky postupovaly v souladu se zákonem č. 420/2004 
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí, zejména s ohledem na výběrový způsob posuzování kontrolního vzorku a dostupných 
informací (včetně zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření).   
Dále sdělujeme, že jsme neshledali důvod k oznámení o podezření ze spáchání přestupku dle 
§ 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.   

Při přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2019 se na provádění rozpočtových 
opatření znovu zaměříme a při posuzování jednotlivých úkonů prováděných orgány obce 
v této oblasti budeme přihlížet k výkladům Ministerstva financí ČR zveřejněných na adrese: 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/sekce-

06/odbor-12-financovani-uzemnich-rozpoctu 

 

 

S pozdravem 

 

 

                                                                             Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová 

                                                                      vedoucí Odboru interního auditu a kontroly 
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