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Obec Strančice
Jiří Šindelář, starosta obce
Revoluční 383
251 63 Strančice
Vyhodnocení opatření ke kontrolním zjištěním
Na základě kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce
Strančice, která byla provedena Ministerstvem vnitra dne 27. října 2015, byla obec
povinna, po procesním ukončení kontroly dne 12. ledna 2016, projednat výsledky
uskutečněné kontroly na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a přijmout
nápravná opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce
a zamezení jeho opakování, včetně neprodleného zveřejnění informace o jednání
zastupitelstva obce v této věci vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu
nejméně 15 dnů [§ 129a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)].
V protokolu
o
kontrole
výkonu
samostatné
působnosti,
č. j. MV-150489-6/ODK-2015 ze dne 14. prosince 2015 (dále jen „protokol
o kontrole“) v části 9. Poučení, str. 35 a 36, jakož i ve vyrozumění o procesním
ukončení kontroly, č. j. MV-150489-9/ODK-2015, ze dne 29. ledna 2016, byla obec
Strančice požádána o poskytnutí informací o splnění povinnosti uvedené
v § 129a odst. 3 zákona o obcích, a to zasláním kopie:
a) informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva obce („pozvánka“), na kterém budou splněny povinnosti
stanovené § 129a odst. 3 zákona o obcích (včetně dat vyvěšení na úřední
desce a sejmutí z ní),
b) zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, 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, dokládajícího řádné zveřejnění
závěrů plynoucích z tohoto projednání výsledků kontroly spolu s přijatými
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opatřeními na úřední desce Obecního úřadu Strančice po dobu nejméně
15 dnů (včetně dat vyvěšení na úřední desce a sejmutí z ní).
d) Zprávy o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole
ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád) v platném znění (dále jen „kontrolní řád“), která bude
dokládat konkrétní nápravu zjištěných nedostatků, a to neprodleně
po projednání výsledku kontroly na zasedání zastupitelstva obce,
nejpozději však do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly.
Výše uvedené dokumenty pod body a) až c) byly Ministerstvu vnitra
doručeny dne 5. dubna 2016, za což Vám děkujeme. Z těchto dokumentů vyplývá,
že výsledky kontroly, zjištěná porušení zákona, byly projednány na zasedání
Zastupitelstva obce Strančice konaném dne 7. března 2016. Na tomto zasedání
zastupitelstvo obce k jednotlivým kontrolním zjištěním přijalo jak opatření
k odstranění následků nezákonného postupu obce (bylo-li přijetí tohoto opatření
fakticky možné) a také opatření k zamezení jejich opakování do budoucna. K těmto
přijatým nápravným opatřením konstatujeme, že tato považujeme za adekvátní
ke zjištěným porušením zákona.
Dne 5. dubna 2016 byl Ministerstvu vnitra z části doručen také dokument výše
uvedený pod bodem d). Nicméně v souvislosti se splněním povinnosti obce dle
§ 129a odst. 4 zákona o obcích, dle kterého je obec povinna zajistit nápravu
nedostatků zjištěných kontrolou, si Vás dovolujeme požádat o zaslání zprávy
o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole ve smyslu
ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu. V této zprávě prosím uveďte, jakým
způsobem bylo napraveno porušení č. 5, tedy porušení ustanovení § 82 písm. b)
zákona o obcích, č. 6, tedy porušení ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích, č. 8,
tedy porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích a č. 10, tedy porušení
ustanovení § 12 odst. 4, věty druhé, zákona o obcích, všechny konstatovány
v kapitole č. 7 protokolu o kontrole - Kontrolní závěry, na str. 28 až 31 protokolu
o kontrole, v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Strančice č. Z-01-18 přijatým
na zasedání Zastupitelstva obce Strančice dne 7. března 2016.
K porušení ustanovení § 82 písm. b) zákona o obcích (viz porušení zákona
č. 5 na str. 29 protokolu o kontrole) Vás žádáme o vyjádření, jakým způsobem bylo
toto porušení napraveno, tedy jakým způsobem byl vyřízen dotaz ze strany člena
Zastupitelstva obce Strančice na předsedu finančního výboru zastupitelstva obce
ze dne 12. dubna 2015. Případně též přiložte kopie příslušných dokumentů, kterými
bylo dané podání vyřízeno.

2

K porušení ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích (viz porušení zákona
č. 6, na str. 29 protokolu o kontrole) Vás žádáme o vyjádření, jakým způsobem bylo
toto porušení napraveno, tedy jakým způsobem byla vyřízena žádost o informaci ze
strany člena Zastupitelstva obce Strančice od zaměstnance obce zařazeného
do obecního úřadu ze dne 9. dubna 2015. Případně též přiložte kopie příslušných
dokumentů, kterými bylo dané podání vyřízeno.
K porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích (viz porušení zákona
č. 8, písm. a), na str. 30 protokolu o kontrole) Vás žádáme o vyjádření, zda obec
bude opětovně realizovat příslušné dispozice nemovitým majetkem obce. Pokud ano,
zda v dané věci již podnikla kroky k jejich realizaci, tedy především zveřejnění
příslušných záměrů disponovat nemovitým majetkem, případně již došlo k uzavření
příslušných nájemních smluv. Žádáme Vás také o zaslání kopií těchto dokumentů.
K porušení ustanovení § 12 odst. 4 věty druhé zákona o obcích
(viz porušení zákona č. 10 na str. 31 protokolu o kontrole), Vás žádáme o zaslání
kopie opravené evidence vydaných právních předpisů obce.
Po obdržení Výše uvedených dokumentů dokládajících konkrétní
nápravu zjištěných porušení zákona bude možné kontrolu samostatné
působnosti obce Strančice ze strany odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,
uzavřít. Upozorňujeme, že lhůta pro zaslání zprávy o odstranění a prevenci
nedostatků zjištěných při kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu
obci uplyne dne 12. června 2016 (6 měsíců od procesního ukončení kontroly).

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
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