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pNotníidentifikátor

odbor dozorua kontro|yveřejnésprávy
náměstíHrdinů1634/3
Ptaha 4
14021
Výtiskč'2
Praha12.prosince2012
Č'j. Mv - 112524-3loDK-20,|2
Poěet|istů:
15
PROTOKOL
o kontro|evýkonu samostatnépůsobnostiprovedenéu obce spešoV
Kontro|níorgán:

MinlsterstvoVnitra, odbor dozoru a kontroly Veřejné
spráVy

Kontro|ovanáosoba:

obecspešov

Kontro|ující:

Vedoucí
kontro|ní
skupinylng"Bc' V|astimi|Bořuta
ě|enkakontro|ní
skupiny Mgr. DagmarNováková

Datuma časkontro|y: 28' |istopadu
2012od 9:30hod.do,14:15
hod
Kontro|ované
období: 1. září2011_ 31' s|pna2012

Předmětkontřo|y:

Dodržování
ustanovení
s 12's 16'
s 39's 43's 82's 84'
'Í19
117zákonač.,|2812000
85'
9297'
103
a
s
s
s
s
s
s
sb., o obcích(obecnízřízení),
Ve znění pozdějších
předpisů
(dá|ejen ''zákono obcích.,),
ustanovení
s 5
přístupu
a s 18 zákona ě. 106/1999
sb', o svobodném
předpisů(dá|ejen
k informacím,
ve zněnípozdějších
,,|ntz''), a případně da|ších souvisejícíchob|astí
samostatné
Důsobnosti
svěřené
oroánům
obce.

obec spešovmá zvo|enogě|enné
zastupite|stvo
obce (dá|ejen 'Zo,.)' starostka
vykonáVá funkci jako uvo|něná;obecní úřad tvoří starosta, místostarosta
a 1 zaměstnanec'

a

í' PRÚBĚH KoNTRoLYA KoNTRoLNízJ|šTĚNí
1 . 1 zahálení kontro|y

(dále
pŮsobnosti
svěřenéorgánůmobce-str'ešov
Výkonusamostatné
KontroIa
é'j.:-Mv-112524-2loDK.2o12
by|azahájenapředánímpověřenÍ
ten ,'t<ontroia,.)
2e dne 18 řijna 2012 starostceobce spešovMgr' lvaně Ho|omkové.
ve smys|uustanovení
poskytnout
s 129aodst'
součinnost
Pouěenío povinnosti
2 zákona o obcích bylo starostce zas|áno spolu s oznámenímo provedení
Řontroly' Paní starostkou bylo jeho přUetípoÍVrzenorovněž při předáni
Ve smys|u,ustanovení
pover"íri'o"ooou pověřenoúposkytnoutsoučinnost
|VanaHo|omková'
b 129aodst' 2 zákonao obcichbyla starostka|V]gr.
podk|ady
1 . 2 Vyžádané
požádánao předIoŽeni:
by|astarostka
kontro|y
V sou|adus předmětem
o konánízasedání
Zo, tj' informací
se zasedáními
souvisejících
a) dokumentů
zo a záp|sŮze zasedánízo uóeině usneseni'
řáduZo'
b) jednacího

jen
evidence pláVníchpředpisůobce - obecně závazných vyh|ášek(dá|e

,,ozv),

jej
d) záměrůprodat'směnitnebo darovatnemovitýmajetek,pronajmout nebo
poskytnoutjako Výpůjčku,
pošty(podacího
deníku)'
e) evidencedošlé
(je-|isamostatněVedena),
í) eVidencestíŽností
do ob|asti
jiných osob' směřujících
g)
- VybranýchpodáníobčanŮobce či
o jejichVyřízení'
působnosti,
a dokladů
samostatné
desce0e.IiVedena)'
na úřední
zveřejněných
h) evidencedokumentů
(pokudjsouVydána),
petica stižností
proVyřizování
i) pravide|
obce(pokudjsouVydána).
j) pravidelpro nak|ádání
s majetkem
informací'
k) souborupovinnězveřejňovaných
zpráVza roky2010a 2011 Ve smysiulnfz'
|) výročních
pod pism.í),
i)'
dokumentů
s Výjimkou
poŽadované
dokumenty
obec před|oŽi|a
předpisy'
nenídána práVními
a j) _ povinnost

2' KoNTRoLA FUNGoVÁNíoRGÁNŮ oBcE
2',| Dodržovánipostupu při nap|ňováníustanovenís 82 až s 85 zákona
zo
o obcích(právaě|enazo, účast
ě|enazo na zasedánízo, p|avoÍnoc
zákona
o
obcích
a majetkoprávní
úkonyzo)' dá|eustanovení
92
až
96
s
s
(pravid|apro svo|ávánía konánízasedánízo)' uslanovení
s 97 zákona
o obcích (zaiištěníinformováníoběanů o činnosti orgánů obce},
ustanovéní
s 1o3 zákona o obcích(pravomocstarosty)a ustanovení
zo, kontro|ní
činnost
výborti
í
í
7až
119
zákonao obcích(zřízení
výború
s
s

zo)

DodrŽováníVýše uvedených ustanovenízákona o obcich bylo prověřeno
na zák|aděpředIožených
dokumentů:
. informací
programu
připravovaných
o místě.doběa navrŽeném
zasedání
Zo v kontro|ovaném
období.
. zápisuz ustavujícího
zasedáníZo konaného
8' 11. 20í0'
. zápisŮZe zasedánízo V kontrolovaném
období,
. da|ších
(např'presenění
podkladyprojednánizo, q.)'
maieriá|ů
|istiny'
. zápisŮz jednánífinaněního
\^ýboru
\^ýboru'
a kontro|ního
zasedáníZo:
Konkrétně
bylaprověřována

zveřeinění
oznámení
o konání

zasedánízo
0 8 . 1 1-. 1 7 . 1 1 .
05.12.- 13.12.

Rok 2011 a 2012

Konání Přítomno
zasedání č|enů
zo

zo

.l6.,lí'
2011

'12.12.
2011

7
8

zveřeinění
oznámení
o konání

zasedání
zo

1 3 . 0 3-. 3 0 . 0 3 .
1 6 . 0 5-. 2 5 . 0 5

Konání
zasedání

zo

29.03.
2012
24.05.
2012

25.0',1.
8/9
0 6 . 0 8 .1- 4 . 0 8 . 1 3 . 0 8 .
1 6 . 0 1-.2 6 . 0 1 .
2012
2012
*Předchozí
zasedánízo se konalodne 22' s|Dna2011,

Přítomno

ě|enů
zo
8/9

7t8
7

KontroIní
zjištění:
,1'

Kontrolni
skupinaprověřilanap|ňováni
ustanověnís 82 písm.a) ažc) zákona
předmětného
o obcích' Pro zjištění
skutečností
rozhodnýchpro dodrŽování
ustanovenízákona o obcíchbylo VyuŽitoústníchinformacístarostkya zápisů
ze zasedáni zo, ze zápisŮ ze zasedánízo za kontro|ované
obdobívyplývá' že
č|enové
Zo VyužíVají
svých zákonných opráVnění'která jsou jim dána
informací
ustanovením
s 82 zákona o obcích.Na zák|aděVýšezjištěných
nebyIyziištěnyžádnérozporys nap|ňováním
kontro|ovaného
ustanovení
zákona o obcích'

2'

Kontro|ní
skupinaprověři|adodrŽování
ustanovenís 83 zákona o obcích
kontrolouzápisůze zasedáníZo V kontrolovaném
období'Z těchtozápisů
vyp|ýVá'
Že zasedánízo se účastniIa
vždynadpoIoviění
většinavšechjeho
č | éůn.

3.

7c)a da!
zápisŮze zasedání
předloŽených
Porovnáním
fjicl !::ái' :"eg'"o

j^11\.,|2,.,!}!}Í2:,
ii'řsřiiiJ.i"ňs"''i-u",únoudnis9?9d"!;]':Ť5'|1!
potřeby,
podle
šcnazÍ
'áši"]'iěstvi otce
á15i.!ň-"z"ě

?"jr.é,zy:1k
f'd,?!!!1:,

od konání
do tříměsíců
vzdy kona|ov iermínů
;; ;-;é;k;'-ž;;;Jáni zo
""
zasedáni'
předchozího
v sídteobecníhoúřaduspešov
zasedánízo se konalaV zasedacimístnosti
Jomě ve Spešověv sou|adus ustanoveníms 92 odst. 1
;;il;ób";".obce
o obcíčh'dle kteréhose zasedánízastupitelstva
;;a ;ň;á-;áŇa
obvoduobce.
konajív Územním

N e b v | o z i i š t ě n o , ž e b y v k o n t r o | o v a n é m o b d o b í n ahéjtman
s t a | p ř íkraje.
pad,kdyosvo
zo nebo
;."Jj-á|'ř žó ;;Žádáía.rásponjedna třetinač|enů
o obcích,
s sz odst. 1věta ětvrtá a pátá zákona požádá-li
;;"ň;le-ušň;u"ni
o'bc.e,
povlnensvolatzasedánízastupitelstva
je starosta
dle kterého
jedna třeitinačlenŮ zastupitelstvaob.c.9,ryb^9hejtman kra]e;
; t;;";p;i
obce se koná nejpozdějído |t d1Ů ode dne,
,aseáaii za.stupitelstva
tak neby|kontro|ován.
úřadu,
íaiiio"t tvt" áo.čenaobecnímu
případechse zasédánízo kona|o'za. přítomnosti
6 . Ve Všechkontrolovaných
Že.by|ododrženo
zo. Lze tedykonstatovat..
ňJo"ár".ji!"i"ětl"v véecn'erénů
iákona o obcich' d|e něhoŽ
;il;;ňi
í.si oost. 3 věta prvni je.li
většÍna
obce scnopnose usnášet, piítomnanadpolouiění
ie zastupitelstvo
,JsZZi|išiíěiěÁa'7
Žeby
Zo aninevyp|ýVá,
ze'zasedáni
zápisů
ňrááIojenýcn
ustánoveni
předp;kládaný.v
s 92 odst' 3 Větadruháa třeÍi
obce
"á.iur,Jrip"o
d.|exterenb7est/zepřízahájenijednání.'zastupitelstva
)ář"."""!ó"rin'
-,.Ášo
členÚ
většina
i"ná- pi,ineni neni. přítomnanadpo.Iovični
'
'-všech
15
do
obce:
zasedánizastupitelstva
|áší,pit"i"t,uóbce' ukonéípředsedajicí
zasedáni'
dnŮse konájehonáhradní
tabulkvtÝkaiicíse zveřejněniinformaceo konání
7 . Jak Vyplýváz výšeuvedené
93 odst. í
."".o1á.ízo byla sp|něnapoviníoit L|oŽenáv ustanovenis
době
'ářá"" . Ju"í"r', podle kieréhoobecníÚřad informujeo .místě'
nformaci
I
obce.
zasedánízastupítelsfua
iiáii"ie, -,i p,og,,mu připravovaného
úřadualespoň 7 dni pled. zasedáním
li"aňi desbe,obecnÍho
iiíei"i
áii,"i irome tonomŮžeinformacíuveřejnitzpŮsobemv mistě
Z"ii,itái"i"
obvyklým.
obdobídokládaji'
zápisy ze zasedáni zo V kontrolovaném
Před|ožéné
8.
zák|adé.do|ožených
Na
o, '"""oani zo zajimá' minim-álně.
!"
za to'
zasedání|ze^mit
"J
jakož
z
těchto
"J[]-"óšt
| zápisú
na zasedánízo'
odst' 3
""^a"Lx
záseo?ni zo -výp|ývajici
.zaštupitelstva
;"ř.ň;ii
[;;;;i;
Í ,u:t"no.v.1i.^s
,^3
je
obce veřejné.by|
'árlona ó oucicíl'dte kteréhozasedáií
dodržen.
obdobijsou podepsánystarostkou'
zápisyze zasedánizo za kontro|ované
9.
ověřovateli.By|a sp|ně.na povinnost
ái"to3t"rostou advěma urěeným
.|
d|ekterého
uioi"ná ' u"i"no'ení $ 95 odsi. věta prvnízákona o obcích.podepisuJe
který
pořizuje
zápis'
obce
Je o průoěnuzasedánizastupiteistva
ověřovatelé'
a určení
nebo místostarosta
starošta

5.

obdobíobsahujischválený
1 0 . Všechnyzápisy ze zasedánizo V kontro|ovaném
ÓlenyZo' průběh
jmenovitěom|uvené
oořad iednániZo' početpntomnycha
v'' sou|adu

ná|eŽitosti
á *ďJiěil- iir"*;áni a, přuatá uinLseni' tedyo obcích,
kterého
'pod|e
3 i.,"L"ňJ'""'i.-š ói odst.'1.věta druhá zákona
schválený
;i;y",;;d" poeetpritonnycnělenůzastupitelsfuaobce, a přijatá
;:;;;;t;;
hlasovánÍ
pruběh a ýstedek
;Z;";"j";,á;i, ;,"l,pii"t"t,"' obcé,.
usnesení.
obdobíbylozjištěno,
zápisůze zasedánizo za kontro|ované
1 1 . z předloŽených
Tyto údaje'byly -podpůrně
že ŽádnÝzápis neobsahujeoatum_vyňotovení.
Žé zápisy
úř;dnídesky' Bylo zjištěno,'
lís.iljÁ,' l."uio"n"".
dny
desce nás|edující
"r"i't'onické
úřední
ná etektronické
7Já"é,aL^ízo, bylyzveřejněny
sou|adu
lhů1ě,tedy v
oo konáni těchto zasedáni v zatonnédesetidenní
podle
kteréhozápis, kteÚ
:"""d;;;;il
š s5 ;Jst. z zar.ňa o obcích,
zasedání,musíb,ýtuloženna obecním
;"";,;;;;;;i;i i,1ó a,r, po skončenÍ
úřaduk nahlédnutí.
Doporuěení:
starostcebylodoporučeno:'' podplsu
- uvádětv zápisuze zaseoan!zo datun jeho pořízenía datum

jednotlí|/.ých
osob,
zda budou
- dotázat se urcenycn overcvatelůpři zahájenÍ'zasedáni ,zo,ze zasedánízo'
,-,"išů,i:oi"i to a,ech k dispozicik podpisuzápisu
předepsanými osobami
v případě nepodepsánÍzapisu všemízákonem
poslednístranu zápisu tuto
do1odnŮ po skoněenÍ,u""áaň zó uvéstna
opatřit zápis
stím,Že napr., ooiárcii,iin dŮvodů'nebyto.možnéověřovatelŮ
skutečnost,
z
někte,rého

1ó inŮ podpisen
zo ,"
ze zasedánÍ
zápis pak musíbýtdoplněn
",",o,",.,iií',le
aiii-ii"iitánu,"", odjezdna..dóiobnou,a,poci'1.
i době,kdytobudemožné.

zo jsou
veš!(e'r:
Že
konstatuje
skupina
Kontrolní
12'
plynoucÍ
".ápj"y
tutopovinnost,
ób;c ::..'.T::ání
takŽe
u obecnihoúřadupřjstupner nat'Éanuti,
žušá*u"nis ss odst.2 zákonao obcích,sp|ňuje.

1"3 ' V k o n l r o | o v a n é m o b d o b i n e b y t y p o d á n
ynám
i t k y p ro-obcích,
o t i z á p i s podle
ůmzeŽasedá
zákona
áruhá
věta
óó;á;i.2
."t"nou"ni
s
;Ě;lni*í
ob.ceprotizápisurozhodnenejbliŽší
o námitkáchercnazastipiíái"tva
kterého
obceneby|okontrolováno'
)isáááni zastupitetsÚ/a
povinnosti.obce Vyplývající
14. Kontro|nískupina dá|e prověřila naplňování
obec.'informujeobčany
z ustanovenis 97 zákona o óo"i"ri, d|e kterého
obce'a.dálejinýmzpŮsobem
orgánŮotcena zasádánízasiupitetsfua
o činnosti
zasedánizo oóo"nyprostřednictvím.
o;." 'i"*"ř
i;;;;;;;;,jli;úřední
"ue
desky,e|ektronické
' oÚ., úréonl
bod programu,,.n'oinlá""
oravide|ný
obecnim
WWw.sp9EoV'cZ'
i""'r.v, iit",*tl"v""n stránet ób"e na adrese a rovněŽ''prostřednictvím
o""ry.pr"o óÚ a v obchodě
informaění
rozh|asem,
zpravoda]e.
spesovškého
Vydávaného
intervalech
v ovoumosienict'
neby|o
103 odst.2 ' zákona'.o'obcich
ustanovenis-pocnyueni,
naplňovánÍ
15.
'- Při kontro|e
je
neboťstarostka občanem
r"*rolni skupiny.jÉtenó
)"
"iiá"v

dne8. ý-?970 ^?1 zasedáni
funkce
sVé
do
zvo|ena
byla
a
republiky
České
4 pism'a)
us1anw9n1r,n
91^o1ojst.
řJ'ii""iiřiň-á;ii zo' v"oii"áu-"
pr".r.ou'ani hospodařeniobce za rok
zákona o obcich starosKaái.t]rá
je zajištěna'
Ve' smys|u
á éinnostl.
oueanu..áňce
'tnlz
|nformovanost
2o11'
.ňseaaiizo
j'
řizena'

jll?
jsoustarostkou-s:v-oi.)3i:.:ůf
"''"J"il.il.i:*[,
podepisovánidokun

fi;i"#;Jilovení$

1o3odst.5ákonao obcích.

programujednáni ustavujícího
16. V informacio místě,době a navrŽeném
a kontrolního
'ri'áni'Íinančniho^
zasedániZQ je uvedena'tJ''i"-o

j"lllij,ffi
jii::l{i:i:.: ::
;iHl*Tůí{.**iÍ:*el:Íruii
'T"'.",;'ř*Iihll""*

ilJ-',:il:ťiJ:il:ilťi1iffi
jso
oracuií'Přědsedy V'ýború

:,3

dlepotřeby'
Ýyrory.e
"cházejí
"á;ú;;;i"íá"ísiny.

Obec splnila povinnostiplynouciz ustanoveni:
-

obce zřizuje
't17 odst. 2 zákonao obcich' d|e kteréhozastupitetstvo
s
a kontrolní\/,,,bor'
iždv finanční

u,::l;ii::",:::"i|",:if":;\i:i,:,Eiz\:J:,:
je početčlenů
prvnízákonao obcích,d|ékterého

'i#i-.|:i!:;,;:',"ii"i:i!'!ii:

?;;:;:;;ir,";;,tá

píácena obecnímúřadu'

oBcE
MAJETKEM
s r.|EMoV|TÝM
e.NnxuÁoÁÍ{í

i{"",:,ll,a,.*[.ť;;ť;&**'i.["*";

Kprověření'zdaobecsp|ni|apovinnostpod|es39'odst'1zákonaoobcÍch

Věetněuzavřenýchsmluv'
VvuŽitvzápisy ze zasedáni )ď i')a^ěi obce,
skupiny'
kontrolni
Žádosti
oi.Ji.íz.Ň"n
"u.akladé

""nuu.''"
ť:"s|3!xó.
;i;:
;j"til
t"f;
ffi
ffii*:jJJ"":,;:.*hil"1i:lf

6

Typ dispozice

Pozemek
p' č'

Zámér
zveřejněn
od-do

13.08.2012
Prod

Prodej

53212
15817
částpozemku
í58/8
částoozemku
8

Pronájem
Prodei
Prodei

43712
458t1
456t1

ĎĚpozice schválena

zo
nazasédání

31.10.2A12

a4.09.2012
1 1. 4 . 2 0 1 2

24.05.2012

16.5.2012
11.4.2012
az
16.5.2012
06.09.2011

24.05.2012

t, 11.1A.2011
""-"?-'
az
23.A3.2012
06.09.2011
až
11.10.2011
06"092011
aŽ
11.10.2011

16.11.2011
29.03.2012
16.11.2011
25.01.2012

ziištění:
Kontro|nÍ
1'

Zárněry
u)iedenim. tabu|ce'
ke všemdispozicim'
dokumenty
obec před|oži|a
)1
15 dnů
po.dobu
a]espoň
nemóvityma]eterby|y
obce prodata pronajmout
na úiedridesce
orqáÁuobce(Zo)zveřejněny
ňiJ á.l.oonuti. v piis|ušnem
.l
čtvrtázákona
věta
s 39 odst.
obecnihoúiaduv sou|adus ustánovenim
nemovítý
á oo"i"n pod|ekteréhozáměr obce nroa9i,syl211!nebo darovat po dobu
jako
abe'c.zue'řejní
,áí"íěi, pii,ái."ut jej neboposkytnout výpůjčku'
organuobce''vwěšenímna
neínéně'15dnŮ přěa roznodnuÚňv přislušnem
,;v;;;iá";;.";;;";;iio
a předložit
ii.a, aby se i němumohlizajemcivyjédřit
obvyklým'
sve ianiaxv zámérmŮžeabe; téžzveřejnítzpůsobemv m,ístě
neplatný'Nemovitost
je právníúkonod počátku
iit,,i oo"ó,a,e, nezveřejní,
ke dni zveřejnění
zákonaptatného
údajipodíezvláštního
sév záměruoznačí
záměru.

K o n t r o l n í s k u p i n a s e r o v n ě Ž z a m ě ř i | a n a s k u t e č n o s t , z d atj'
sm|ouvyodisp
osobami, těmi,
obce,by|yuzavřenys opráVněnými
majetkem
že s'nimismlouvabude
"á "u'áuity.
orgáňuobce rozhodnuio'
ntr,'zoío u pÝí=|ušném
orgánemobce'
smlouvyschvá|ené
u,áurun",.""p. d"lšípodstaňená|eŽitosti
Vzorkudispozics nemovitým
Že smIouvy U Vybraného
li" tonitutouut,
zmíněna
'a"tr..' byly uzavřeny s oprávněnou osobou'- klerá bylapodstatne
Žei ostatní
je moŽnokonstatovai'
Zo'.RovnéŽ
u nii"tusn".i''šn""eni
ujednáni'
SmlUVních
vétšiny
;á;it""ii;'i;;;;nvatenycn Zo séstalysoučástí
VÝiimkou
ie kupni sm|ouvauzavřenádne 18.4- 2012mezi obci spešov
a paní A|enou
;[."sit<ouooce Mgr' |vanouHolomkovou
;ii;;;;;;
7
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semeniukovoua panem Pav|emsemeniukemo prodejipozemkup'ě. 45811
a 456h v k. ú.spešov,ktelá nebyla uzavřena v sou|adu s usnesenímizo, a
to usnesenímě. 8 ze zasedánízo ze dne 3.7' 2003'V tomtousneseníby|
schvá|enprodejpozemkuza podmínky,
že
- kupnícena budeuhrazenaVe dvousp|átkách
a
- manže|ésemeniukovi d|e potřeby oÚ umoŽni Vstup na obecni pozemky
p'ě. 45613a 45811(zřízeníVěcnéhobřemena)'
Usnésením
č.3 ze zasedáníZo konaného
dne 25' 1' 2012 by|aschvá|ena
realizaceusneseníě. 8 ze dne 3' 7. 2003 a starostkaby|apověřenapodpisem
sm|ouvyza podmínek
stanovených
usnesením
č.8. ze dne 3. 7. 2003.V kupní
je všakv rozporus usnesenimuvedeno'Že
smIouvě
- se má cena uhraditsoučasně
s uzavřením
kupnísm|ouvya
- zíizenÍVěcnéhobřemene (Vstup na zmíněnéobecní pozemky) neby|o
do kupnísmIoUVy
zakotveno'
Výše uvědeným postupem překroěila starostka pravomoci svěřené jí
ustanovením
s í03 ákona o obcích'
Kontro|nískupina prověřila, zda při nak|ádání s nemovitostmipatřícími
do majetkuobce by|orozhodováno
orgánempřís|ušným
dle zákonao obcích.
Ve váahu ke kontrolovaným dispozicím nébylo shlédáno porušení
ustanovenís 85 písm.a) zákona o obcích,d|e Kerého/.ezastupitelstvuobce
vyhrazeno rozhodování o nabyti a převodu nemovitých věci včetně vydání
nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebýových prostorů z
maietku obce.
V případěpronájmů
obec VyuŽi|austanovení
s 84 odst.4 zákona o obcich'
pod|e kterého zastupitelstvo obce si mŮže vyhradit další pravomoc
v samostatnépůsobnostiobce mimo pravomocívyhrazenéradě obce podle
ustanovenís 102 odst.2. Podle ustanovenís 99 odst' 2 zákona o obcíchp|atí'
že v obcích, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta,
nestanovÍ-litento zákon jinak (ustanovenís102 odst. 4). Rozhodování
je Vyhrazeno'
o uzavirání
sm|uvo pronájmu
d|eustanovení
s 102odst.2 písm'
m) zákona o obcích,radě obce' Pokud Všaknenírada obce Volena,|zepřipustit'
aby o uzavření sm|ouvy o pronájmu rozhodlo zo (starosta obce sice d|e
ustanovenís 99 odst' 2 zákona o obcíchVykonáVápravomocÍ
rady obcé,sám
však
radou
z
se
obce tohotodůvodunestává a tudíŽnelze oravomociDůVodně
Vyhrazenéradě obce považovaÍ
za pravomoci vyhrazenéléžsta|ostce).
3.

obec nemá přijatapravidlapro nakládánís nemovitýmmajetkem'

4. VYWÁŘENí PoDMíNEK PRo NAPLŇoVÁNí PRÁv oBcANÚ oBcE
K prověřenízpůsobu,jímŽobec Vyřizujepodáníoběanůa ostatníchosob, byly
vyuŽityzápisy ze zasedáni zo' dá|e by|a vyžádánaevidencedoš|éa odeslané
pošty(podacídeníkvedenýV e|ektronické
podobě)a přís|ušné
písemnosti,
ktenimise na obec obráti|iobčané
obce (případněda|šíosoby,zejménaŤyzické
jimiŽobec
osoby starší18 |etv|astnící
na územíobce nemovitost)a písemnosti,
na tatopodáníreagovala.

r

Kontro|nízjištění:
1'

a podání občanů'se ktenými
obec nevede samostatnouevidenci stížností
se občanéobracejína obec. Písemnápodánídoručenáobci jsou Vedena
a odesIanýmipoštovními
zásilkami v e|ektronicky
s ostatnímidoručénými
podacím
deníku'
vedeném

2'

období na následujících
vyíizovánÍpodání by|o ověřeno za kontro|ované
působnosti
podáníchsměřujících
do oblastisamostatné
obce:

Jan
Švehla

Ing.
Chlup

0 3 .0 1 .
2012

1 6 .0 3 .
2012

|V]anŽě|é
cih|ářoVi 1 4 .0 5 .
2012

Pan
KužeI
Pan
Kunc

28.07.
2012
í3 ' 0 8 '
2012

stíŽnost
na
cestuoo
Zádost o
narovnání
VIastnických
VŽahů,
pozemeK
é.D.
43712
zádost o
povoIení
Výstavby
vlezduna
obecní
pozemek
Podnět
k dětskému
hřišti
zádost o
odkoupení
parcely
533D

zo
0 3 .0 1 .
2012

seznámeno

písemně se stížností
d n e2 5 . 1 .
20't2

zo

02.04.
2012

projednávaIo
písemně 29.3.2012

zo

24.O5.
2012

projednávalo
písemně 24.5.2012

15.08.
20't2

písemně pro.jed
návalo
13.8.2012

12.1't.
2012

písemně projednávaIo

zo

zo

31.10.2012

3.

U Výše Uvedenýchpodání oběanůobce neby|o v procesu jejich vyřizování
sh|edánoporušeníustanovenís í6 odst.2 písm.R a g)' příp.s l6 odst' 3,
zákona o obcích'

4.

U těchto podání však bylo zjištěno,že neby|a evidována v (e|ektronicky
vedeném) podacím deníku' takŽé nejsou opatřena identifikátoremobce
(podacímrazítkemobce a ěís|emjednacím)pod|e ustanovéní
s 64 zákona
a spisovés|uŽběa o změně něKeých zákonů,
é'49912004sb., o archivnictví
předpisů.
Ve zněnípozdějŠích
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Doporučení:
starostce bylo doporučeno dodatečně zaevidovat Výše uvedená písemná
podánÍdo (elektronickyvedeného)podacíhodenÍkua V dalšímobdobívšechny
došlépísemnosti evidovat v podacím deníku a opatřovat identifikátorem obce
jednací),
(podacírazítko,čÍslo
5.

(s í02 odst' 2 písm.n/
obec nevydalapravid|apro vyřizovánípetica stížností
zákona o obcích).

6.

je v sou|adus ustanovenim
občanům
s í6 odst. 2 pism. c) zákona o obcích
Věcem.Ze zápisů
umoŽněnoVyjadřovatse na zasedáníchzo k projednáVaným
je
zřejmé,že občanépřítomnina zasedáníchzo tohoto práVa
zasedáni zo
neVyuŽíVají.

NA ÚsEKU sAMosTATNÉ
PÚsoBNosT|
5.osTATNíPoV|NNosT|
5.1 Evidence právních předpisŮ obce a dostupnost da|šíchprávníchpředpisú
ěiiiných dokumentů
ziištění:
KontroIní

't. obec vede evidenci Vydaných právních předpisů' kterou vyžaduie

ustanovenís 12 odst. 4 zákona o obcích, podle kteréhoobec vede evidenci
pftávnich předpisů, které vydala: evídence právních předpisŮ obsahuje číslo
a název právníhopředpisu, datumjeho schválení' datum nabytíjeho platnosti,
datum nabyti jeho účinnosti,popřÍpadě idatun pozbytíjeho p|atnosti;právní
předpisy obce se označujípořadovými čisly; číselnářada se uzavírá Vždy
koncem každéhokalendářníhoroku. PÍávni předpisy' Včetně zrušených
předpisů'jsou zaloŽenyve s|ožceV samostatnýchoba|ech'kteréjsou uloŽeny
V kance!áři obecníhoúřadu.V tétos|oŽceie také uloženaevidence obecně
záVaznýchVyh|ášek.

2.

Konholnískupině by|y na poŽádánípřed|oženyevidovanéprávní předpisy
p|atné
a úěinné'
ěímŽobec sp|nilapovinnost
obce' kteréby|yk datukontro|y
p|ynoucíz ustanovenís í2 odst' 5 zákona o obcích' pod|ek|eéhomusíb'ýt
právní předpisy obce každémupřístupny u obecního úkdu V obci, která
je vydala.

3.

obdobínevydala žádný
Kontro|nískupina zjisti|a,Že obec v kontro|ovaném
práVnípředpis. Porovnánímpřed|oŽenýchoZV a éVidenceMinisterstvavnitra
Že obec p|ni|apovinnost p|ynoucíz ustanovenís í2
by|oVšakzjišténo,
odst. 6 zákona o obcích, dle něhoŽ obec zašle obecně závaznou v'hlášku
obce neprodleně po dnijejího vyhlášeníMinisterstvu vnÍtra'

5.2 DodrŽovánípostupu při naplňováníustanoveni s 43 zákona o obcích
(projednání
závěreěnéhoúčtu
obce a zprávyo přezkoumáníhospodařeni)
10

Kontro|nízjištěni:
záuéÍeénÝ
účetspolu se zprávou o Výs|edcíchpřezkoumáníhospodařeníobce
za Íok 2011 by| projednán na zasedání Zo konanémdne 29' brezna 2012'
by|onutnépřijmoutopatřeník nápravětěchto
Vzhledemk zjištěnýmnedostatkům
nedostatků(projednánízávěrečnéhoúčtuza up|ynu|ýkalendářnírok uzavřeno
vyjádřenímsouh|asu ''s výhradou..).obec dodrže|a termín projednání
přezkoumáníhospodařeníobce
záVěréčného
úětuspo!use zprávouo \^ýs|edcích
v termínu
danémustanovením
s 43 zákona o obcích'tj' do 30' ěervna2012.

ZVEŘEJŇoVÁNí lNFoRMAcí PoDLE UsTANoVENi
A ZVEŘEJŇoVÁNí vínočuícx ZPRÁV o č|NNosT|
DLEUsTANovENí
lNFoRMAcí
PosKYTovÁNí
s í8|NFz

s

5 INFZ
OBLASTI

Kontro|nízjištění:
1.

Ve svémsíd|e
sp|ni|apovinnostzveřejnita zpřístupnit
obec ke dni kontro|y
a na místě' kteréje všeobecně přístupné,soubor povinně zveřejňovaných
informací pro informováníveřejnosti. Rozsah těchto informacívymezuje
je povinnýsubjektpovinenve svém
ustanovenís 5 odst. '| |nfz pod|enéhož
sídtea ve sÚch úřadovnáchzveřejnítna místě,kteréje Všeobecnědostupné,
jakož i umožnitpořízeníjejich kopííinformace.

2.

kontro|ní
skupině p|atnéoZV' takŽe sp|ni|a
obec na požádánípřed|oŽita
povinnost stanovenouv ustanovenís 5 odst' 2 |nz, pod|eněhoŽje obec
povinna Ve svém sídle v Úředních hodinách zpřístupnit právní předpisy
vydávané v rámci jeií pt?sobnosÍla seznamy hlavních dokumentů,zejména
konce|ční, strategické a programové povahy' které mohou být poskytnuty
podle tohoto zákona včetněpřípadnýchnáv|hŮ liceněních smluv podle s 14a'
a to tak' aby do nich mohl každýnahlédnouta poříditsi opis, výpis nebo kopii'

3.

.|
|nformacestanovenéV ustanovenís 5 odst. a 2 |nfz obec zveřejni|a
způsobem umoŽňujícímdáIkový přístup' Na interneto\^ýchstránkách
Www'spesov'czmá obec zveřejněnurubrikuPovinně zveřejňovanéiníormace'
kde jsou uvedeny povinně zveřejňovanéinformace Ve struktuře uvedené
v prováděcíVyh|ášceč. 442|2006 sb', kterou se stanovístrukturainformací
dá|kovýpřístup'
zveřejňovanýcho povinnémsubjektuzpůsobemumoŽňujícím
Ve znění Vyh|áškyi,. 41612008sb' obec dodře|a ustanovenís 5 odst. 4

lnfz.

4.

podobězprávyo sVéěinnostiV oblasti
ie|ektronické
obec zpracovalaV |istinné
poskytování
informací
za rok 2010 a za rok2o11,a tak dodÉe|austanovení
sí8 odst. í |nÍz' obec nevyřizova|av roce 2010 a ani V roce 2011 žádnou
Ve smys|upřís|ušných
ustanovenílnfz'
Žádosto inÍormaci

5.

informace,a to;
obdobíobdrželaobec 2 Žádostio poskytnutí
V kontrolovaném
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Firma
Business
Media,
CZ,s.r.o
Praha

23.O2.20',t2

HORIZONTNARE, s.r.o 't0.'t.2012
HaVířov

Žádost
o investiěních
plánechobce
.oÍok2012

sděleno

telefonicky schVá|ení
rozpočtuna
Íok2012
sděleno'
že žádné
zádost
1 8 .0 1 .
o investičních 2012
eleKronicky předmětné
plánéchobce
investice
prorok2012
obec
nep|ánuje.
k
bezbariérnosti

stránek obce, poskytnutéinformace
6 . Jak VŠakVyp|ýVáz prověřeníinterneto\í'ých
dáIkovýpřístup.obec
nebylydo dne kontro|yzveřejněnyzpůsobemumoŽňujícím
tak poruši|a ustanovení s 5 odst. 3 |nÍz, pod|e Kerého 'do 15 dnŮ od
poswnutí informacína žádostpovinný subjel<ttyto infoÍmacezveřejnízpŮsobem
umožňujícíndálkový přístup. o informacích,poskytnutýchVjinénež elektronické
podobě, nebo mimokdně rozsáhlých elektronickyposWnutých informacípostačí
zveřejnit doprovodnou inÍormaci vyjadřujícíjejich obsah-. (Pozn. Ministerstvo
vnitra není opráVněno kontrolovat postup a |hůtypro Vyřizování Žádostí
informaced|eust.s 14 |nfz).
o poskytnutí
Dopořuěeníi
obci se doporučuje,aby na interneto,lýchstnnkách zřídila zvláštní rubriku
pro zveřejňování informacíposwnutých na základě žádostípodle s 5 odsí 3
lnfz. Tuto zákonnou povinnost lze splnitzveřejněnímtextuposk'Ínutéodpovédi
(včetněpřípadnýchpříloh),přičenžje třeba ve zveřejněnéinformaci odstranit
osobní údaje žadatele V souladu se zákonem č' 101/2000 sb., o ochraně
osobníchÚdajŮ a o změně někteÚch zákonŮ' ve zněnípozdějšíchpředpisů.
7.

Rovněž u těchto Žádostí o poskytnutíinformacíby|o zjištěno'Že n€ b yly
evidovány V e|ektřonicky vedénémpodacím deníku,takŽe nejsouopatřeny
identifikátoremobce (podacím razítkemobce a číslemjednacím)podle
a o spisovés|uŽbě
ustanovení
s 64 zákona é.49912004sb., o archivniďVí
předpisů.
a o změně někteÚch zákonů,ve zněnípozdějších
Doporuěení:
starostce bylo doporučeno dodatečně zaevidovat Výše uvedené žádosti
o poskytnutíinformacÍdo (elektronicky Vedeného)podacího deníku a opatňt
je identifikátoremobce (podacírazÍtko,číslojednací).
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7. KoNTRoLNiávĚRY
porušenízákona:
by|ash|edánanásledující
Při kontrole

s í03 zákona
1) starostka překroěila pÍavomoci svěřené jí ustanovením
p. ě. 458/1
pozemků
prodej
o obcich tim, že uzavře|a kupní sm|ouvu na
25. 1
a 456/'lv k. ú.spešov v rozporus usnesenimZO ze dne 3. 7' 2003 a
20',12.
od
2) obec pořuši|austanovenís 5 odst' 3 |níZ,podle kteréhodo 15 dnů
-,
zveiejnizpůsobem
tytoinÍormace
povinnýsubjekt
iěši,tiitiiir"-ací na Žádosí
.,ň":zň,li"i,
jiné
neželektronické
áátiový přístup,ó inroňacicn poskytnutýchv
itodobě.' nebo niňoiřáaně rozsáhlých elektronickyposkytnutýc.hinformacích
doprovodnou inionnaci vyjadřujici jejich obsah lím' že
žá"íia ,iir"i,it
,
ue stanouené lhůtě poskytnuté.informace. případně
Iá.G"i"ir"
Jopiouóanou informaci vyjadřuiicíi;jich obsah, na zák|adě Žádosti
dá|kovýpřístup.
umožňuiicim
zpúsobem

8. DoPoRUČENí MoŽNÉHo ŘEŠENízJ|ŠTĚNÝGHNEDoSTATKŮ
(ustanovenís í29a odst' 4 písm.g/ zákona o obcích)
řešenízjištěnýchnedostatků.
starostkapoŽáda|ao uvedenídoporuěenímoŽnéhointenzityporušenízákona
k nedostátkůmnedosahujícím
JeJnotriva'doporučení
jsou
uvedena u jednot|lv'ých
áva ši"."i"J iJorána před ukoneenímkontrolya
zjištění'
kontrolních
k odstraněni důs|edkůnezákonnéhopostupu orgánů obce:
-prii'o"t
1}
., opatřeni
nápravnéopatřeni k odstraněnidůsledkunezákonného
ňá."
pravomocistarostkyobce'
V překÍočeni
postupuo'bcespočívajícím
opatření k zamezení opakováni nezákonného postupu starostky: vŽdy
dbát rozhodnutízastupite|stvaobce, resp' respéktovatzákonem Vymezené
smIuvěi prováděníjiných
při uzavírání
ňiuuo'á"iĚonotvých' orgánůobce, a
úkonůrespektovatusnesenízastupiteistvaobce jednat V souladu s těmito
usneseními.
2) opatření k odstranění důs|edkůnezákonného postupu orgánů obce:
-,
umoŽňujícímdá|kový přístup. zveřejnit, ikdyŽ s časovým
'rjc,iáo"'
zboŽděním, lnformace poskytnuiéV |etošnímroce na zák|adě Žádosti
o informace.
opatřeni k zamezeni opakovánínézákonnéhopostupu orgánůobce: urěit
zveřejňování
osobu nebo orgán' zodpovědnéza řádnéa neprodIené
kónkrétní
informacíposkýnutýchdle InÍz.
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přijmout(usnesením
K nápravnýmopatřenímkontro|ní
skupinadoporučuje
Zo) konkrétnítermínyrea|izace nápravných opatření a konkrétníorgán
za spInění
uloženého
úko|u'
ěi konkrďníosobuodpovědnou
přijmoutnápravnáopatřeníik nedostatkům
Kontro|ní
skupinadoporučuje
nédosahujícím
intenzity porušenízákona, a to Ve smys|u doporučení
jednotli\^ých
uvedených u
kontro|níchzjištění' I v těchto případech
je doporučováno
osobu
uIoŽilkonkrétní
úkol,urěitkonkrétní
orgán čikonkrétní
jeho
(usnesením)
u|oŽeného
odpovědnouza
splněnía termínrealizaceZo
úkoIu
'

9. PoUčENí
1' starostka
by|apoučena
o:
a) moŽnostipodatve smys|uustanovení
s 129a odst.6 zákona o obcích'tedy
do 15dnůode dne převzetíprotokolu
o kontrole, námitky proti protoko|*
o kontrole,
b) povinnostive smys|u ustanovenís 129a odst. 8 zákona o obcíchseznámit
zasedáni zo s V'ýsledkyuskutečněné
kontro|ya s náVrhem
na nejb|iŽším
jiŽ
přijatými
opatřenímik odstraněnízjištěných
nápravných opatření nebo
nedostatkůa zamezeni opakovánítakovéhoÍo
nezákonnéhopostupuorgánů
povinnost
obce. současně by| upozorněnna
zveřejnit neprodleněinformace
ojednání zo V této Věci Včetně náVrhu opatření, popřípadě sdě|ení
o opatřeníchpřijatýchk nápravě nezákonnéhopostupuorgánůobce, na úřední
descepbecníhoúřadupo dobunejméně
15 dnů,
c) da|šímpostupuMinisterstvaVnitra,Keré bude i nadá|e s|edovatp|něnívýše
p|ynoucichobci
uvedenýchpovinností
a téŽřádnép|něnívšechpovinností
z ustanovenízákona o obcícha jiných
V ob|astiV'ýkonusamostatnépůsobnosti
právních
předpisů'
2. starostka by|a dá|e poŽádána' aby odboru dozoÍua kontro|yVeřejnéspÍáVy
Ministerstvavnitra, na adresu Ministerstvovnitra, odbor dozoru a kontroly
Veřejnésprávy, nám. Hrdinů3' 140 2,| P"aha 4 (k é.j. Mv-112524IoDK.2012),
zaslalakooii:
programupřipravovaného
zasedánízo,
a) informacéo místě,době a navrŽéném
'l29aodst.8 zákonao obcích,
na kterém
budousplněnypovinnosti
stanovené
s
b)zápisu ze zasedáni zo, Včetněpřijatýchnápravnýchopatření,v jehoŽ průběhu
opatřeníspolu
by|y V'ýs|edkykonÍrolyprojédnánya byla přijata odpovídající
jejichrea|izace'
s termínem
c) dokumentuzveřejněného
na úřednídesce, dok|ádajícího
řádné zveřejnění
záVěrů p|ynoucíchz tohoto projednáníVýsledkůkontro|yspo|u s přijatými
15 dnů'
opatřeními
na úřední
desceobecníhoúřaduspešovpo dobunejméně
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ío. UKoNčENíKoNTRoLY
pro Výko.nkontro|yby|yVráceny.
Všechnyoriginá|ypodkladůzapůjčených
dne 28' l i s t o p a d2u0 1 2v 1 4 : 1 5h o d
Nás|edňěby-lakóntro|ana místěukončena
dne 12.prosince2012ProtokolbyíVyhotoven

za obecspeŠov:
Bořuta
Ing'Bc. V|astimil
skupiny
kontrolní
Vedoucí

lvanaHo|omková
Starostka

fu^1

oBEc sPEŠov

679 02 spešoV 22
]čo io2r 7o66
te c5l6r!34795

Mgr.DagmarNoVáková
skupiny
členkakontroIní

15

