Projednání výsledků kontroly o výkonu samostatné působnosti Ministerstvem vnitra ČR
Starosta vypracoval a zastupitelům předložil návrh způsobu odstranění zjištěných závad.
Zastupitelstvo tento návrh projednalo jako bod. č. 6 na zasedání obce Bílovice-Lutotín konaném dne
5.2.2015 a přijatým usnesením tento bod schválilo. Tento návrh bude dle protokolu z provedené
kontroly vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a o nápravě bude MV informováno.
Při kontrole MVČR výkonu samostatné působnosti provedené u obce Bílovice - Lutotín byla shledána
následující porušení zákona:
ZJIŠTĚNÁ PORUŠENÍ ZÁKONA
1) Obec porušila ustanovení § 92 odst. 1 věta první zákona o obcích
(zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za
3 měsíce) tím že dne 27. června 2013 a 30. září 2013 se zasedání ZO konala
po době delší tří měsíců od předchozích zasedání, která se konala dne
14. března 2013 a 27. června 2013 (doloženo oznámením o konání zasedání
ZO ze dne 1 O. června 2013 a 12. září 2013 a zápisy ze zasedání ZO konaných
dne 27. června 2013 a 30. září 2013).
2) Obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích (obec vede evidenci
právních předpisů, které vydala; evidence právních předpisů obsahuje číslo
a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti,
datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platností; právní
předpisy se označují pořadovými čísly; číselná řada se uzavírá vždy koncem
každého kalendářního roku) tím, že předepsaná evidence není obcí vedena,
a není tedy ani přístupna tak, jak požaduje ustanovení § 12 odst. 5 zákona
o obcích (doloženo absencí podkladů předložených při kontrole - potvrzeno
podpisem starosty).
3) Obec porušila ustanovení § 41 odst. 1 zákona o obcích (podmiňuje-li tento
zákon platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením
nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude
potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny; je-li listina touto doložkou obcí
opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo
souhlasu byla splněna) tím, že smlouva o pronájmu obecní prodejny ze dne
30. srpna 2013 neobsahuje doložku, která potvrzuje splnění zákonných
podmínek pro zveřejnění záměru a rozhodnutí příslušného orgánu obce
(doloženo kopií nájemní smlouvy ze dne 30. srpna 2013).
4) Obec porušila ustanovení § 5 odst. 1 lnfZ (každý povinný subjekt musí pro
informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě,
které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie zákonem
předepsané informace) tím, že v den provedení kontroly nebyly informace
vymezené daným ustanovením předepsaným způsobem zveřejněny
(doloženo absencí podkladů předložených při kontrole - potvrzeno podpisem
starosty).
5) Obec porušila ustanovení § 5 odst. 2 lnfZ (povinný subjekt je povinen ve
svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit právní předpisy vydávané v rámci
jejich působnosti; povinný subjekt je povinen ve svém sídle v úředních hodinách
zpřístupnit seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické
a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně
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případných návrhů licenčních smluv podle § 14a) tím, že
a) OZV č. 1/2003 nebyla zpřístupněna v sídle obce,
b) seznam hlavních dokumentů nebyl zpracován,
(doloženo absencí podkladů předložených při kontrole - potvrzeno podpisem
starosty).
6) Obec porušila ustanovení § 5 odst. 3 lnfZ, (do 15 dnů od poskytnutí informací
na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě,
nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí
zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah) tím, že informace
poskytnutá na základě žádosti o informace nebyla do 15 dnů od poskytnutí
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (doloženo žádostí
o poskytnutí informace ze dne 24. 3. 2014 a odpovědí na žádost ze dne
30. dubna 2014; ověřeno na internetových stránkách obce).
7) Obec porušila ustanovení § 5 odst. 4 lnfZ (povinné subjekty jsou povinny
zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 /§ 5 lnfZI též způsobem
umožňujícím dálkový přístup) tím, že nezveřejňuje všechny zákonem
požadované údaje ve struktuře předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb.
(ověřeno na internetových stránkách obce http://www.bilovicelutotín.
cz/kontakty. html).
8) Obec porušila ustanovení§ 18 odst. 1 lnfZ (každý povinný subjekt musí vždy
do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své
činnosti v oblasti poskytování informací) tím, že výroční zpráva o poskytování
informací za rok 2013 neobsahuje všechny zákonem požadované
náležitosti (doloženo výtiskem Výroční zprávy- za rok 2013)
Rozprava: např. bez připomínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín projednalo výsledky uskutečněné kontroly MVČR výkonu
samostatné působnosti provedené u obce Bílovice - Lutotín a přijalo k odstranění zjištěných
nedostatků následující opatření:
AD1) V daném případě nelze přijmout opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu obce,
ale toliko opatření k zamezení jeho opakování. Zastupitelstvo k tomuto bodu přijalo usnesení viz
zápis 4/2014 usn.č.3 bod a) svolávat a konat zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnila nejméně
jedenkrát za tři měsíce a dle dopisu MV z 25.11.2014 je tento postup adekvátní.

AD2) Obec zavedla evidenci vydaných právních předpisů (obecně závazných vyhlášek a nařízení

obce), která bude obsahovat jak platné, tak i zrušené právní předpisy s náležitostmi dle ustanovení §
12 odst. 4 zákona o obcích, tj. číslo, název, datum schválení, datum nabytí platnosti, datum nabytí
účinnosti, příp. datum pozbytí platnosti právního předpisu (u již zrušených právních předpisů).
Zastupitelstvo k tomuto bodu přijalo usnesení viz zápis 4/2014 usn.č.3 bod a) a dle dopisu MV
z 25.11.2014 je tento postup adekvátní. evidence právních předpisů bude pravidelně aktualizována;
číselná řada právních předpisů obce bude uzavírána vždy koncem každého kalendářního roku
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Současně jsou tyto dokumenty přístupné i na nově vytvářených webových stránkách obce.
AD3) V daném případě nelze přijmout opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu obce,
ale toliko opatření k zamezení jeho opakování. Obec zajistí, aby smlouvy o majetkoprávních úkonech
byly opatřeny doložkou (ve smyslu ustanovení zákona § 41 odst. 1 zákona o obcích) prokazující
splnění podmínky pro uzavření smlouvy, tj. uvedení, kdy zastupitelstvo majetkoprávní úkon schválilo,
kopie usnesení bude přílohou smlouvy a uvedení, kdy byl záměr zveřejněn a sejmut z úřední desky.
Kopie zveřejněného záměru bude opět přílohou smlouvy.
AD4) Obec zpracovala soubor povinně zveřejňovaných informací a v zájmu splnění povinností
vyplývajících z ustanovení § 5 odst. 1 InfZ zveřejní povinné informace stanovené v tomto ustanovení
na úřední desce obce, i elektronické tak, aby se s nimi mohl každý návštěvník obecního úřadu
seznámit, aniž byla nutná součinnost se zaměstnanci obce (vyhledání informací). Obec pověří
předsedu kontrolního výboru pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti povinně zveřejňovaných
informací. Současně jsou tyto dokumenty přístupné i na nově vytvářených webových stránkách obce.
AD5) Obec zpracuje seznam hlavních dokumentů obce, kde jsou uvedeny dokumenty zejména
koncepční, strategické a programové povahy, a tento zpřístupní v úředních hodinách tak, aby do něj
mohl každý nahlédnout a pořídit si výpis, opis nebo kopii. Seznam zároveň zveřejní na webových
stránkách obce Bílovice - Lutotín www.bilovice-lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace
v seznamu hlavních dokumentů. Obec pověří předsedu kontrolního výboru pravidelnou kontrolou
úplnosti a aktuálnosti povinně zveřejňovaných informací. Současně budou tyto dokumenty přístupné
i na nově vytvářených webových stránkách obce.
AD6) Obec dodatečně zveřejní informace poskytnuté na žádost ve smyslu InfZ způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách obce Bílovice - Lutotín www.bilovicelutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované informace – poskytování informací. Do budoucna obec
poskytnuté informace zveřejní nejpozději do 15 dní od poskytnutí. Obec pověří předsedu kontrolního
výboru jako osobu odpovědnou za neprodlené zveřejňování poskytnutých na základě žádosti .
AD7) Obec doplní soubor povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup
se strukturou vyplývající z přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací
zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto umístí na
webových stránkách obce Bílovice - Lutotín www.bilovice-lutotin.cz v kolonce povinně zveřejňované
informace. Obec pověří předsedu kontrolního výboru pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti
povinně zveřejňovaných informací.
AD8) Obec doplní výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013 tak, aby tato obsahovala
veškeré údaje dle § 18 odst. 1 zákona o poskytování informací. Do budoucna obec zajistí, aby výroční
zprava o poskytování informací byla zveřejněna nejpozději do 31. března následujícího roku, a aby
v plném rozsahu splňovala ustanovení § 18 odst. 1 Zákona o poskytování informací, a to i v případě,
že obec žádnou žádost o poskytnutí informací neobdrží.

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, nikdo se nezdržel hlasování
Usnesení bylo schváleno
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