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VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE.: 08.03.2021 
NAŠE ZN.: OVM/1151/1694/2021 
VYŘIZUJE: Čurgaliová Marcela, DiS. 
TEL.: 412 315 325 
MOBIL:   
E-MAIL: curgaliova@mesto-sluknov.cz  

 
DATUM: 18.03.2021 
 
 
 

Vážená XXX, 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 08.03.2021, 
doručené našemu úřadu prostřednictvím e-mailu dne 08.03.2021 a v souladu s ustanovením 
§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů, Vám níže poskytuji Vámi požadované informace: 

1. Poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných 
parametrů, potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li. 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších 
předpisů se Rada města Šluknov na své 34. schůzi dne 05.12.2011 usnesením 
č. 5/34R/2011 usnesla vydat směrnici č. 6/2011 – Kontrolní řád města Šluknov. Obsahem 
této směrnice je obecná část, vnitřní kontrolní systém, řídící kontrola veřejnosprávní kontrola, 
interní audit a také společná a závěrečná ustanovení. Směrnice je přílohou tohoto dopisu. 

2. Sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení ve 
vztahu ke zkoumaným parametrům. 

K tomuto sdělujeme, že při prováděných kontrolách nebylo shledáno pochybení ve vztahu ke 
zkoumaným parametrům. 

3. Poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu 
ke zkoumaným parametrům. 

Jelikož nebylo při kontrolách zjištěno pochybení, není žádné takové vyhodnocení kontrol. 
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4. Je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných 
parametrů k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití 
pravomoci úřední osoby nebo pro porušení povinnosti při spravování cizího 
majetku), detaily nejsou vyžadovány 

Při kontrolách nebylo shledáno pochybení, žádné trestní stíhání nebylo zahájeno. 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2021, 
schváleným Radou města Šluknov dne 13.01.2021, usnesením číslo 12/63R/2021, účinným 
od 14.01.2021 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov 
(www.mestosluknov.cz), nebyla požadována. 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Marcela Čurgaliová, DiS. 
zástupce vedoucího Odboru ekonomického 
 
 
 
 
Příloha 
Směrnice č. 6/2011 – Kontrolní řád města Šluknov 


