o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Upozornění:
Kontrolní skupina upozorňuje, že obec jakožto povinný subjekt má povinnost
výroční zprávu zpracovat a do 1. března následujícího roku zveřejnit ve svém
sídle a svých úřadovnách na místě, které je všeobecně přístupné, jakož
i způsobem umožňujícím dálkový přístup [srov. § 5 odst. 1 písm. g) InfZ ve
spojení s § 5 odst. 4 InfZ], a to s obsahem a ve struktuře dané § 18 odst. 1 InfZ.
Výše uvedenou povinnost má obec i v případě, že v daném roce žádné žádosti
o poskytnutí informací neobdržela a nevyřizovala.
*

*

*

7. SHLEDANÁ PORUŠENÍ ZÁKONA
Při kontrole byla shledána následující porušení zákona:
1) Obec porušila § 95 odst. 1 zákona o obcích (o průběhu zasedání
zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo
místostarosta a určení ověřovatelé; v zápise se vždy uvede počet přítomných
členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh
a výsledek hlasování a přijatá usnesení) tím, že:
a) zápisy ze zasedání ZO konaných dne 11. srpna 2017 a dne 29. září
2017 jsou opatřeny pouze podpisy starosty a jednoho z určených
ověřovatelů (doloženo kopiemi zápisů ze zasedání ZO konaných dne
11. srpna 2017 a dne 29. září 2017 a přehledem podkladů předložených
při kontrole výkonu samostatné působnosti dne 5. března 2018
potvrzeným starostou),
b) v zápisech ze zasedání ZO konaných v kontrolovaném období není
uveden schválený pořad jednání (doloženo příkladmo kopiemi zápisů ze
zasedání ZO konaných dne 11. srpna 2017 a dne 29. září 2017
a přehledem podkladů předložených při kontrole výkonu samostatné
působnosti dne 5. března 2018 potvrzeným starostou).
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2) Obec porušila § 39 odst. 1 zákona o obcích (záměr obce prodat, směnit nebo
darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec
zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce
vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci
vyjádřit a předložit své nabídky; záměr může obec též zveřejnit způsobem
v místě obvyklým; pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné;
nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni
zveřejnění záměru) ve spojení s § 26 odst. 1 větou třetí správního řádu
(obsah úřední desky obecního úřadu se zveřejňuje i způsobem umožňujícím
dálkový přístup) tím, že záměr prodeje pozemku p. č. 587/1 a části pozemku
p. č. 587/4, oba v k. ú. Druhanov, zveřejněný na úřední desce obecního
úřadu dne 31. ledna 2018, nebyl způsobem umožňujícím dálkový přístup
zveřejněn ve stejném rozsahu jako na „fyzické“ úřední desce, v důsledku
čehož nebyla převáděná část pozemku p. č. 587/4 při zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup vymezena dostatečně určitým způsobem
(doloženo záměrem prodeje zveřejněným dne 31. ledna 2018 a printscreenem
elektronické úřední desky obce dostupné na: http://druhanov.sweb.cz).
3) Obec porušila § 12 odst. 4 větu druhou zákona o obcích (evidence právních
předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum
nabytí platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho
platnosti) tím, že evidence neobsahuje údaj o nabytí účinnosti právních
předpisů (doloženo kopií evidence právních předpisů obce Druhanov).
4) Obec porušila § 12 odst. 6 větu první zákona o obcích (obec zašle obecně
závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra)
tím, že OZV č. 1/2017, č. 2/2017 a č. 3/2017 nezaslala Ministerstvu vnitra
neprodleně po dni jejich vyhlášení (doloženo přehledem podkladů
předložených při kontrole výkonu samostatné působnosti dne 5. března 2018
potvrzeným starostou).
5) Obec porušila § 5 odst. 4 InfZ (povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat
informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový
přístup…) tím, že ke dni kontroly nebyly informace dané § 5 odst. 1 a 2 InfZ
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup ve struktuře
předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb. (doloženo výtiskem internetových
stránek obce dostupných na adrese: http://města.obce.cz/zsuvyhledat-3266.htm,
ze dne 5. března 2018).
*

*

*

8. DOPORUČENÍ MOŽNÉHO ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ
(§ 129a odst. 1 zákona o obcích)
Starosta požádal o uvedení doporučení možného řešení zjištěných nedostatků.
Jednotlivá doporučení k nedostatkům nedosahujícím intenzity porušení zákona
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byla sdělena před ukončením kontroly a jsou uvedena u jednotlivých kontrolních
zjištění.
Doporučená opatření k nedostatkům dosahujícím intenzity porušení zákona jsou
následující:
1) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
a) zajistit doplnění podpisů druhého z ověřovatelů; v případě, že bude podpis
odmítnut, zaznamenat tuto skutečnost (včetně důvodu odmítnutí) v zápise
a nechat zápis schválit na následujícím zasedání ZO),
b) nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného
postupu obce.
2) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
opětovně zveřejnit dostatečně určitý záměr prodeje pozemku p. č. 587/1 a části
pozemku p. č. 587/4 v k. ú. Druhanov po dobu alespoň 15 dnů na úřední desce
obecního úřadu a ve stejném rozsahu též způsobem umožňujícím dálkový
přístup; poté je možné přistoupit k rozhodnutí ZO o uzavření kupní smlouvy.
3) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
neprodleně upravit evidenci právních předpisů, které obec vydala tak, aby
obsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti (číslo a název právního
předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho
účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti).
4) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
náprava již byla zjednána dodatečným zasláním OZV Ministerstvu vnitra dne
12. března 2018.
5) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
doplnit soubor povinně zveřejňovaných informací tak, aby veškeré informace dle
§ 5 odst. 1 a 2 InfZ byly způsobem umožňujícím dálkový přístup
(na internetových stránkách obce) zveřejněny ve struktuře, v pořadí s označením
a uvozovacím textem danými přílohou č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Opatření k zamezení opakování nezákonných postupů orgánů obce
uvedených pod body 1) – 5):
k jednotlivým porušením zákona určit osobu (osoby) odpovědnou za dodržování
povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obcích a InfZ,
příp. stanovit vnitřní mechanismus k zamezení opakování uvedených
nezákonných postupů obce.
*

*

20

*

9.
1.

POUČENÍ
Starosta obce Druhanov byl poučen o:
a) možnosti podat kontrolnímu orgánu námitky proti kontrolním zjištěním
do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole (srov. § 13 zákona
o kontrole),
b) povinnosti dle § 129a zákona o obcích seznámit na nejbližším zasedání ZO
s výsledky uskutečněné kontroly a předložit návrh opatření k nápravě
kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě
seznámit ZO se způsobem, jakým se tak již stalo; současně byl upozorněn
na povinnost zveřejnit neprodleně informaci o jednání ZO v této věci včetně
návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, na úřední
desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů,
c) povinnosti podat zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při
kontrole dle § 10 odst. 2 zákona o kontrole, neprodleně po projednání
výsledků kontroly na zasedání ZO a vyvěšení dokumentu podle § 129a odst.
3 zákona o obcích, nejpozději do 6 měsíců od procesního ukončení
provedené kontroly,
d) povinnosti obce dle § 129a odst. 4 zajistit nápravu nedostatků zjištěných
kontrolou.

2.

Starosta byl dále požádán, aby odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra, na adresu Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, IDDS: 6bnaawp, ke
sp. zn. MV-15806/ODK-2018 poskytl kopie:
a) informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
ZO, na němž budou výsledky kontroly projednány,
b) zápisu ze zasedání ZO, včetně přijatých nápravných opatření, v jehož
průběhu byly výsledky kontroly projednány a byla přijata odpovídající
opatření spolu s termínem jejich realizace,
c) dokumentu zveřejněného na úřední desce Obecního úřadu Druhanov po
dobu nejméně 15 dnů dokládajícího řádné zveřejnění závěrů plynoucích
z tohoto projednání výsledků kontroly spolu s přijatými opatřeními,
d) zprávy o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole ve smyslu
§ 10 odst. 2 zákona o kontrole, která bude dokládat konkrétní nápravu
zjištěných nedostatků, a to neprodleně po projednání výsledků kontroly na
zasedání ZO, nejpozději však do 6 měsíců od procesního ukončení
provedené kontroly.
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10. POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON
Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny.
Následně byla kontrola na místě ukončena dne 5. března 2018 ve 12:00 hod.
podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních. Posledním kontrolním
úkonem dle § 12 odst. 1 písm. g) zákona o kontrole bylo vyhodnocení podkladů
dodatečně předložených obcí dne 12. března 2018 provedené téhož dne.
Za kontrolní skupinu Ministerstva vnitra:

Mgr. Petr Slavíček, v. r.
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Petra Šulcová, v. r.
členka kontrolní skupiny

Mgr. Bc. Jan Šplíchal, v. r.
člen kontrolní skupiny

Za správnost vyhotovení:
Ing. Bc. Tomáš Pösl
vedoucí oddělení kontroly
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Elektronický podpis - 23.3.2018
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