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PRoToKoL

o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Synkov-Slemeno
provedené na základě u§tanovení § 'l29 a násl. zákona č. 128/2000 Sb,,

o obcich (obecní zřízení| ve zněni pozdějšich předpisů

Kontrolni orgán: Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné
správy

Kontrolovanáosoba: obecSynkov-Slemeno

Kontrolující: vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Aleš Křížan

člen kontrolní skupiny lng. Jiří John

Datum a čás kontroly
na místě: 19. února 2014od 9:00 hod. do'1 '1 :00 hod.

kontrolované období:

Předmět kontroly:

leden 2013 - prosinec 2013

Dodržování ustanovení § 12, § 16, §39, §43, §84-85,
§92-97, § 103 a §í17-1 19 zákona č. 12812000 Sb,,
o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o obcích"), § 5 a § 18 zákonač, 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,lníZ"), a případně dalších
souvisejících oblastí samostatné působnosti svěřené
orgánům obce.

V obci Synkov-Slemeno je zvoleno 9 členné zastupitelstvo obce (dále íéž ,,ZO"),
obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a účetní.
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pRůBĚH KoNTRoLy A KoNTRoLNí zltšrĚrui

Zahďlení kontroly

Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Synkov-
Slemeno (dá|e jen ,,kontrola") byla zahájena dne 19. února 2014 předáním
poučení (první kontrolní úkon), které bylo rovněž součástí informace
oprovedení kontroly č. j.: MV-1 1640-1|ODK-2014, ze dne 23,\edna 2014,
starostovi obce Synkov-Slemeno, panu Vítězslavu Kapčukovi.

Vyžádané podklady

V souladu s předmětem kontroly byl starosta požádán o předložení:

a) dokumentů souvisejících se zasedáními zastupitelstva obce, tj. informací
okonání zasedání ZO azápisŮ ze zasedání ZO, případně dalších
souvisejících materiálů,

b) jednacího íádu ZO,

c) evidence právních předpisů obce, event. platných obecně závazných
vyhlášek obce (dále jen ,,OAl"),

d) záměrů prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo
poskytnout jako výpůjčku,

e) podacího deníku,

f) evidence stížností (eJi samostatně vedena),

g) vybraných podání občanů obce či jiných osob, směřujících do oblasti
samostatné působnosti, a dokladů o jejich vyřízení,

h) evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce obecního úřadu fie-li
vedena),

i) pravidel pro vyřizování petic a stížností (pokud jsou vydána),

j) pravidel pro nakládání s majetkem obce (pokud jsou vydána),

k) souboru povinně zveřejňovaných informací,

l) výroční zprávy za rok 2011 a 2012 ve smyslu lnfZ.

Obec předložila požadované dokumenty s výjimkou dokumentů uvedených pod
písm, f;, i) a j), jejichž vydání není zákonnou povinností a obec Synkov-
Slemeno je nevydala (nevede).
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KONTROLA FUNGOVÁN| ORGÁNŮ OBCE

DodĚování postupu při naplňování ustanovení § 92 až 96 zákona o obcích
(pravidla pró svoláváni a konání zasedáni zo), § 97 (zajištěni informováni
ÓUeanů o činnosti orgánů obce), § 82 (práva člena ZO) a§lí7 - 120

(zřizeni výborů ZO)

Dodržování § 92 až 96 zákona o obcích, tj. pravidel stanovených pro svolávání
a konání ,asidání ZM, bylo prověřeno na základě předložených dokumentů:

o zápisů zezasedáníZO,
. informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání

ZO (dále též ,,pozvánka"),
. dalších materiálů.

Konkrétně byla prověřována zasedání ZO:

*) předchozí zasedání zo se konalo dne 19. prosince 2012

Kontrolni zjištění:

porovnáním dat konání zasedání zo za kontrolované období nebylo zjištěno,

že by mezi zasedáními ZO uplynula doba delší než tři měsíce, Obec tedy

naplňila ustanovení § 92 odst. 1 věta první zákona o obcích, podle kterého
se zasúuplíels tvo obce schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát

za 3 měsíce.

Jak vyplývá z předložených zápisů ze zasedání ZO, zasedání se vždy konala
v sále 

'póhostinství 
v obci Synkov_Slemeno, tedy v souladu s ustanovením

§ 92 odst. 1 věta druhá zákona o obcích, dle kterého se zasedání
zastupitelstva obce konají v územním obvodu obce.

vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno, že by v kontrolovaném období nastal
případ, kdy by o svolání zasedání zo požádala alespoň jedna třetina členů zo

2-
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3.

30, 1. - 6. 2- 2013*6,2.2013
27.3, - 3, 4.20133, 4.2013
14, 6. _ 26. 6. 2013
11 9,-18,9.201318,9.2013

,l6. 10. - 23. 10.201323. 10.2013
212,-11,12.201311.12.2013
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4.

nebo hejtman kraje, nebyl zjištěn ani připad, kdy_ by obec musela postupovat

dle ustanovení §92 odšt. i věta čtvrtá apáázákona o obcich, dle kterého
jé ,tuósta poviňen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá_li o to alespoň
' jedna třetina čtenů zastupitelstva obce, _nebo^ hejtman kraje; zasedání
'iistipitelsfua oóce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla

doručena obecnímu úřadu,

ve všech kontrolovaných případech se zasedání zo konala za přítomnosti

náapolovieni většiny všech členů Zo, takže nebylo zjištěno porušen_i

ustanoveni§92odst.3větaprvnizákolraoobcich,dleněhoŽ
je zastupitelstio obce schopno se usnášeí jeJi.pří.tomna nadpoloviční většina
'všech 

1ého čtenů, Zpředložených zápisů nevyplývá ani to, že by nastal případ

preopók|áoaný ustanovenim § 92 odst. 3 věta druhá a třetí zákona o obcích,
bte i<tereno jesttiže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho

průběhu neni přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce,
'utkončí předsádající zasedání zastupitelstva obce; do 15 dnů se koná jeho

náhradní zasedání.

současně bylo ověřeno, že všechna usnesení byla přijata nadpoloviční většinou

všech členď Zo, tedy v souladu s ustanovenim § 87 zákona o obcich, dle

néhož k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba

souhtasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví_li

zvláštní právní předpis jinak.

Z píedložených dokumentů bylo zjištěno, ,," 99"9 plní povinnost zveřejnit

informaci o Řonání zasedání žo 1elmene 7 dní před zasedáním vyplývající

i uiúnoueni § 93 odst. 1 zákona o obcich, dle kterého obecní úřad informuje

o místě, době-a navňeném programu připravovaného zasedání zastupitelstva

obce; iÁformaci vyvěsí na úředňí desce obecního úřadu alespoň 7 dní před

zasedáním zastu§itelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem

v místě obvyklým. Pozvánky jsou opatřeny datem vyvěšení dokume_ntu

na úřední deicá obecního úřadu a datem sejmutí z ni (psáno rukou _ přímo

na kopiích pozvánek, na intemetových stránkách. obce tato doložka uvedena

není)' a fuóří nedílnou součást zápisu ze zasedání Zo. pouze pro úplnost

pozňamenáváme, že ve dvou případech byla pozvánka zveřejněna po dobu

delší, než sedm dní.

předložené zápisy ze zasedání zo dokládají účast veřejnosti na zasedání zo.
zástupci veřelnosti se podepisují na prezenční listiny. ze zápisu ze zasedánj

Zo dne 3. áubna 2o13 vyplývá, že probíhají také veřejné diskuse. Též

doložením řádného zveřejňóvání pozvánek na zasedání Zo (viz bod 6) lze
konstatovat, že princip veiejnosti zasedání Zo, vyplývající z ustanovení § 93

5.

6.

7.
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8.

odst, 3 zákona o obcich, dle kterého zasedání zastupitelstva obce je veřejné,
byl dodržen.

Z předložených zápisů nevyplývá, že by byl předložen návrh na doplnění
programu. Nebylo proto prověřováno dodržování ustanovení § 94 odst 2

iatóna o obcich, dle něhož o zařazení návrhů přednesených v průběhu
zasedáni zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo
obce,

Jednotlivé zápisy jsou v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 věta prvni
zákona o obcich, dle kterého se o průběhu zasedání zastupitelstva obce
pořizuje zápis, který podepisuje sfarosía nebo místostarosta a určení
ověřovatelé, opatřeny podpisem starosty a dvou ověřovatelů.

Ke každému zápisu ze zasedání ZO je přiložena prezenční listina, pozvánka
na toto zasedání, a veškeré materiály, které na jednání ZO byly dle
schváleného programu projednávány. Yše je zařazeno do speciální složky.
V kontrolovaných zápisech je vždy uveden počet přítomných členů ZO,
schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a schválená
usnesení. Neuvádí se informace o schvalování programu, pouze je v úvodu
zápisu vždy nadepsáno ,,schválený program" a dále se podle tohoto programu
postupuje. Schválená usnesení se sice v textu uvádějí zvlášť na konci zápisu,
ale vždy ještě před podpisy a datem vyhotovení, takže nepochybně tvoří
součást zápisu. Obec tedy splnila požadavky dané ustanovením § 95 odst. 1

věta druhá zákona o obcich, dle kterého se v zápise vždy uvede počet
přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva
obce, průběh a výsledek hlasování a pňjatá usnesení.

Doporučeni:

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce by mělo blýt patrno, o jaké uěci
se v rámci pňpraveného (doplněného) bodu programu jednalo, jaký byl průběh
projednávání příslušného bodu (postačí stručně, ale výstižně) včetné rozpravy
a vystoupení přítomné veřejnosti, podané protinávrhy a hlasování o nich,

Doporučujeme dále výslovně v zápise uvádět údaje o schvalování programu,
tj, o htasování, kterým byl program schválen, Ze zápisu ZO musí být mj, zřejmé,
že většina ze všech členů ZO s navženým programem souhlasila, případně
odsouhlasita jeho doplnění či úpravu. Jde nejen o zajištění průkaznosti řádného
průbéhu zasedání ZO, ale potažmo naplňování práv členů ZO a občanů obce
(s ohledem na ustanovení § í6 odsf, 2 písm. c) zákona o obcích mají občané
obce právo vyjadřovat na zasedání ZO v souladu s jednacím řádem svá

9.

10.
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stanoviska .kprojednávaným věcem,
připravovaného zasedání).

tedy iknavženému programu

11,

,l2.

V souladu s ustanovením § 95 odsf. 1 zákona o obcích se v zápise ke každému
projednávanému jednotlivému bodu schváleného programu zasedání
zaŠtupitelsfua obce zaznamená, který návrh byl předmětem hlasování,
příp. jakým způsobem bylo hlasováno (veřejně - zdvižením ruky, tajně -
prostředňictvím hlasovacích lístků) a v jakém pořadí bylo hlasováno (např,

od posledního podaného návrhu apod.). Doporučujeme proto, aby přijatá

usnesení byla vždy uváděna přímo u příslušnÝch bodů v zápisu, tedy za údaji
o hlasování o konkrétním bodu.

V podrobnostech k výktadu ustanovení § 95 odsť, 1 odkazujeme na Metodické
doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 2 - Dílčí aspekty
soiuvisející se zasedáními zastupitelstev obcí publikované na internetové
stránce Ministerstva vnitra (wttw.mvcr.cz/odk, rubika 3. Metodická pomoc
obcím - Metodická doporučení odboru dozoru a kontroly veřejné správy).

Všechny kontrolované zápisy jsou opatřeny datem vyhotovení zápisu a jsou_

uloženy na obecním úřadě. Obec plní ustanoveni § 95 odst, 2 věta prvni
zákona o obcích, dle něhož plalí, že zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů
po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Ze zápisů ze zasedání ZO nevyplývá, že by proti některému z kontrolovaných
zápisů byly podány námitky. Nebyl tedy zjištěn případ, kdy by obec musela
postupovai podle ustanoveni § 95 odst, 2 věta druhá zákona o obcích, dle
nonoz 

,o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší
za sed án í zastu pitel stva obce,

ZO vydalo na základě ustanovení § 96 zákona o obcich jednací řád,

a to na zasedání ZO konaném dne 6. listopadu 2006.

konkolní skupina dále prověřila plnění povinnosti obce vyplývající z ustanovení

§ 97 zákona o obcích, dle kterého obec informuje občany o činnosti orgánů
Óbce na zasedání zastupitelstva obce a dáIe jiným způsobem v místě obvyklým.
Obec informuje své občany prostřednictvím zasedání ZO, úřední desky,
internetových stránek na adrese http://www.synkov_slemeno.czl, místního
rozhlasu a obecního zpravodaje ,,syslojeď,. konkolní skupina konstatovala
splněni požadavků uvedených v ustanovení § 97 zákona o obcich.

13.

14,
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15. Nebylo zjištěno, že by členové ZO byli kráceni na svých právech, jež upravuje
ustanoveni § 82 zákona o obcích, dle kterého člen zastupitelsVa obce má při
výkonu své funkce právo

a) předktádatZO, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy,
na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž
zaktadatelem je obec, a na vedoucí příspěvkovych organizací
a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď
musí obdžet do 30 dnů,

c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož
i od zaměstnanců právnických osob, které obec založíla nebo zřídila,
informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace
musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Zíizeni a složení výborů zastupitelstva obce - § 117 odst. 2 a odst. 4, § 118
odst.2 a odst,3, § 119 odst. 1zákona o obcích,

Pro volební období 2010 - 2014 zřidilo ZO na svém ustavujícím zasedání
konaném dne 10. listopadu 2010 finanční výbor akontrolní výbor, a dále
výbory:

- kulturní, sociální a pro mládež,
- životního prostředí,
- veřejného pořádku,
- dopravní a stavební.

Všechny výbory byly zřizeny jako tříčlenné. Na tomtéž zasedání ZO byli zvoleni
pÚ.",Íoue výboi,:r' (vSicnňi členové ZO) a následně členové výborů. členy
finančního a kontrolního výboru nejsou starosta, místostarosta, tajemník
(funkce tajemníka není zřízena) ani osoby zabezpečující na obecním úřadu
rozpočtové a účetní práce.

Obec splnila povinnosti plynoucí z ustanovení:

a) § 117 odst. 2 zákona o obcich, dle kterého zastupitelstvo obce zřizuje
vždy finanční a kontrolní výbor,

b) § 117 odst. 4 zákona o obcích, podle kterého předsedou výboru je vždy
čIen zastupitelstva obce; to neplatí, jde,li o předsedu osadního výboru
(§ 120),

c) § 118 odst, 2 věta prvni zákona o obcích, podle kterého počet čIenů
výborů je vždy lichý,

2,2
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d) § 119 odst. í zákona o obcích, podle kterého finanční a kontrolní uýbory
jsou nejméně tříčlenné; jejich členy nemohou být starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu.

NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM OBCE

K prověření, zda obec splnila povinnost podle § 39 odst, 1 zákona o obcích
a zveřejnila záměry nakládání s nemovitým majetkem, a k prověření, zda
o nakládání s nemovitým majetkem rozhodoval příslušný orgán obce, byly užity
zápisy ze zasedání ZO.

Kontrolní zjištění:

V kontrolovaném období se uskutečnily následující dispozice nemovit,ým
majetkem:

Záměr obce pronajmout nebo prodat nemovitrý majetek byl po dobu alespoň
15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce (ZO) zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu (viz tabulka výše), Záměry byly zároveň zveřejněny
i na elektronické úřední desce, Majetek byl v záměru řádně označen v souladu
s § 5 zákona č. g44t1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nebylo zjištěno porušeni
ustanoveni § 39 odst. 1 zákona o obcích, dle kterého záměr obce prodat,
směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako
uýpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím
v přístušném orgánu obce Wěšením na úřední desce obecního úřadu, aby
se k němu mohti zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též
zveřejnit způsobem v místě obvyklým, Pokud obec záměr nezveřejní, je právní

3.

,l.

2.

5, 10. _ 22. 10. 2012 26.6.2013

í8.9.20í3

sloup osvětlení pro
umístění retranslační
stanice (fy C., P.) na
pozemku ě. 3469 v k.ú.
slemeno

21.8, - 5.9,2013

23. 10.2013poz. č. 3609 v k.ú. 24. 9. _ 9. 10. 2013
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úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle
zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru.

Z dokumentů při|ožených k jednotlivým dispozicím nemovitým majetkem bylo
zjištěno, že o prodeji i pronájmu rozhodoval orgán obce k tomu příslušný, tedy
ZO. V kontrolovaných případech nebylo zjištěno porušeni ustanoveni § 84,
§ 85 ani § í02 zákona o obcích.

Obec nemá přijata pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem.

Ve všech případech dispozic s majetkem obce uvedených v tabulce byly
příslušné smlouvy uzavřeny s osobami, které schválilo zastupitelstvo obce.

VYTVÁŘEN| PODMÍNEK PRO NAPLŇOVÁHi PnÁV OBČANŮ OBCE

K prověření způsobu, jímž obec vyřizuje podání občanů, by|y využity zápisy
ze zasedáni ZO, podací deník a příslušné písemnosti, jimiž se na obec obrátili
občané obce (případně další osoby, zejména fyzické osoby starší 18 let
vlastnící na území obce nemovitost).

Kontrolni zjištění:

Podle ustanovení § '16 odst, 2 písm. c) zákona o obcích, občan obce, který
dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce
v souledu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Dle
předložených zápisů ze zasedání ZO občané na předmětných zasedáních
tohoto práva využívďli (například zápisze zasedání ZO dne 3. dubna 2013),lze
tedy konstatovat dodržení ustanovení § 16 odst. 2 pism, c) zákona o obcích,

2. Obec nevydala pravidla pro vyřizování petic a stížností (§ 102 odst. 2 písm. n/
zákona o obcích).

3. Obec nevede samostatnou evidenci žádostí a dalších podání občanů,
se ktenými se občané obracejí na obec. V podacím deníku byla zaznamenána
dvě písemná podání občanů ze dne 6. března 2013 pod č. j. 4012013 - žádost
- reakce na záměr prodat pozemky, a ze dne 25. března 2013, č, j. 5712013,
Obě podání stejných podatelů byla projednána na zasedání ZO dne 3, dubna
2013, a následně byli podatelé vyrozuměni také dopisem ze dne í6, dubna
2013,

3.

4.

5.

4.
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Kontrolní skupina konstatuje, že ve výše uvedených případech bylo doloženo
splněni ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcich, dle něhož
má občan právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné
působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána
nejméně 0,5 % občanů obce, musi b,ýt projednána na jejich zasedání nejpozději
do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

5. osTATNiPoVlNNosTl NAÚsEKUsAMosTATNÉPŮsoBNosTl

5.1 Evidence právních předpisú obce a dostupnost dalších právních předpisú
či jiných dokumentů

Kontrolní zjištění:

1. V kontrolním období obec vydala dvě OZV:

Výše uvedené Ozu byly řádně zveřejněny po dobu vyžadovanou zákonem.
Obec tak splnila povinnost vyplývající z ustanoveni § 12 odst. 1 zákona
o obcich, podle kterého obecně závazné vyhlášky a nařízení obce musí byt
vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce; vyhlášení
se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního
úřadu po dobu 15 dnů; dnem vyhlášení právního předpisu obce je pNní den
jeho vyvěšení na úřední desce; kromé toho může obec uveřejnit právní předpis
obce způsobem v místě obvyklým.

Obec vede evidenci vydaných právních předpisů nazvanou ,,Evidence právních
předpisů obce" s těmito údaji: pořadové číslo, název vyhlášky, datum vydání,
nabytí platnosti, nabytí účinnosti, pozbytí platnosti, kteným předpisem a kdy byl
předpis zrušen. Vydané OZV jsou očíslovány pořadovými čísly v ěíselné řadě
příslušného roku, Tím obec naplnila ustanovení § 't 2 odst. 4 věta třetí
a čtvrtá zákona o obcích, podle kterého se právní předpisy obce označují
pořadovými čísly; číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního

2,

J_

oAl é, Označení
(název)

YydánaZO
dne

Vyvěšeno na
úředni desce

Učinnost
od

Zaslána
MV

1l2o13
kterou se mění ozv
č. 212012, o místních
poplatcích

3. 4.2013
11. 4. 2013

26. 4.2013
zo. 4.2013 ano

212013 o místních poplatcích 11. 12.2013
17. 12.2013

31 12 2013
1. 1. 2014 ano
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roku. Obec Synkov-Slemeno zároveň dodržela ustanovení § 12 odst.4 věta
druhá zákoná o obcích, podle kterého obec vede evidence právních předpisů,

které vydala; evidence obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho

schvátění, datum nabytí jeho platnosti, datum pozbytí jeho platnosti,

Kontrolní skupinou bylo ověřeno, že právni předpisy vydané obcí a jejich

evidence jsou u obecního úřadu každému přístupny. Obec tedy dodržela
ustanoveňí § 12 odst. 5 zákona o obcich, dle něhož právní předpisy obce
ajejich eviděnce musí být každému přístupny u obecního úřadu obce, která
je vydala,

ozv vydané v kontrolním období byly zaslány Ministerstvu vnitra, čímž obec
splnila svou povinnost plynoucí z § í2 odst, 6 věta prvni zákona o obcich,
pbdle kterého' obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni
její ho vyh l áše n i M i niste rstv u vn itra.

Poznámka:

Bylo zjištěno, že mimo kontrolované období byla vydána obecně závazná
výntaska č. 1/2012, o stanovení systému nakládání skomunálním odpadem
a č. 2/2012, o mistních poplatcích.

Dodržováni postupu při naplňováni ustanoveni § 43 zákona o obcich
(projednáni iávěrečného účtu obce azprávy o přezkoumáni hospodařeni)

Kontrolní zjištění:

ze zápisu ze zasedáni zo bylo zjištěno, že zo projednalo závěrečný účet obce
arpráuu ovýsledcích přezkoumáni hospodaření obce za rok 2012 dne

26. června zota, tedy v souladu s ustanovenim § 43 zákona o obcích, podle

kterého závěrečný účet spotu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce
do 30. června nástedujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků,

Vedeni úředni desky

ke dni kontroly nebyl z oblasti předmětu kontroly zveřejněn dokument ani

na elektronické ani na fyzické úřední desce. Den před kontrolou bylo

na stránkách elektronické úřední desky zjištěno, že tato obsahuje pouze

informaci: ,,v současné době není na naší úřední desce nic vyvěšeno", Byla
ověřena existence fyzické úřední desky a její nepřetržitá přístupnost.

Je umístěna vedle vcňodu do obecního úřadu a opatřena označením úřední

4

5.

5.2

5.3
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deska. Na úřední desce byla v době kontroly vyvěšena zkrácená verze souboru
povinně zveřejňovaných informací - kontaktní údaje obce. Obec plní
ustanovení § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve zněni pozdějšich
předpisů.

ZVEŘEJŇoVÁNí lNFoRMAci DLE UsTANoVENi § 5 lNFz
AZVEŘEJŇoVÁNí VÝRočNicH ZPRÁV o člruruosl V oBLAsTl
PosKYToVÁNÍ lruronrunci DLE UsTANoVENi § 18 lNFz

Kontrolní zjištění:

Obec splnila povinnost zveřejnit a zpřístupnit ve svém sídle a na místě, které
je všeobecně přístupné, soubor povinně zveřejňovaných informací pro
informování veřejnosti. Rozsah těchto informací vymezuje ustanovení
§ 5 odst. 1 lnZ podle néhož je povinný subjekt povinen ve svém sídle
a ve svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně dostupné, jakož
i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

. důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kter"lch provozuje svoji činnost,

. popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné
informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné
dožádání anebo obdžet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

c místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím
povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného
uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož
iýopis postupů a pravidel, která je třeba dodžovat při těchto činnostech,
a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář
získat,

. postup, ktery musí povinný subjekt dodžovat při vyřizování všech žádostí,
návrhů ijiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba
dodžovat,

o přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména
jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost
poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy
poskytnuty k nahlédnutí,

o sazebník úhrad za poskytování informací,
c výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti

poskytování informací (§ 18),
. výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst.4,
. usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst, 7,

o adresu elektronické podatelny.

1.
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2.

Uvedenýsouborpovinnězveřejňovanýchinformací'vefyzicképodoběvšak
ilň.áňrĚ jreniea nejdůtežitejších před7isů, po_dle nichž povinný subjekt

,ěirěi" i"aia a rozhoďuje, kteié stanovují práuo žádat informace a povinnost

ooskvtovat informace a které upravují datší práva občanů ve vztahu
-x-išiíriierů 

subjektu, Soubor obsahuje v bodě 14 (podbod 14.1) odkaz

n"'lňt"rn"touou aáre"u, kde je zveřejněn přehled nejdůležitějších .právních
Óř"ápÉt, obdobně je v podbodu 'l4,2 uveden odkaz na místo, kde jsou

i" lni"inLtouY"rr stránráórr obce zveřejněny právní předpisy obce, Tím,

i" óiLňi"J .áidůležitějších právních předpisů ne.ní přímo součistí 
_ 
souboru

pá,i""8-i""réinovanyón infórmací, nelze konstatovat dodĚení ustanoveni

§5odst. 1lnfZ.

Doporuěeni:

Kontrolní skupina doporučila starostovi, aby obec doplnila soubor povinně

)iái"ji"riri[n infoniací o informaci dle ustanovení § 5 ods_í. 1 písm, e) ln.fZ,

iéii,ó ir",niÉa nejdůležitějších předpisů, podle nic,hž povinný subjekt zejména,

]éáhi 
-" 

rornoduje, l<tere stanovují právo žádat informace a povinnost
.poskytovatinformaceaktereupravujídalšíprávaobčanůvevztahu
'i- pďvinnemu subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou ffi qře_dni9y

pÓ"iiiutv k nahtédnutí, aby byt soubor kompletní a zcela v souladu s § 5 odsť,

1lnž,

obec na požádání předložila kontrolní skupině ozv, které obec vydala,

" 
áóúZiiá ták sptněni povinnosti dané ustanovením § 5 odst ? pism, a).lnfZ,

poo"'ne6oz jé obec povinna ve svém sídte v úředních hodinách zpřístupnit

biárÁi ir"Jpišv vydáváné v rámci její půso.bnosti. obec předložila také seznam

irtavnicrr áokum'entů obce, eÍÁZ splnila ustanoveni § 5 odsL ?
;il.-ó l;ž, JÉ néhož je obec povinna 

"ve 
su!ry sídle v úředních hodinách

žiii"irphit réziamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické

[přďuÁoie pova|hy, které mohou b,ýt poskytnuty podle tohoto zákona včetně

iňpááiyiň iávrna íióenčnicn smluv-podle §laa, 1to tak, aby do nich mohl

ÁŽái ha,neanout a pořídit sl opis, výpis nebo kopii, Seznam je souěástí

souboru povinně zveřejňovaných informací,

Z předložených výročních zpráv za rok 2O12 1!0,13,a ze záznamú knihy došlé

p.řtv tó.irjňi sřupina zjistila, že obec neobdržela žádnou žádost o poskytnu!í

i"f;,rá"; dle lnfZ.,Dodžení ustanovení § 5 odst. 3 lnZ, dle néhož do 15 dnů

o,i iisivtnuti informací na žádost povinný subjekt tyto inform99e 1ve.řein!
)paŠáĚáÁ ŮÁožňujícím dálkový pří2tup, 

_O 
inform,acích, poskytnutých u jiné ryi

ááŘÁii"*é podote, nebo o mimořádně rozsáhlých etektronicky poskytnutých

3.
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informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah,
proto nebylo prověřováno.

Poznámka:

V jednom případě obec obdržela podání obsahující žádost o informaci, které
nemohlo být podřazeno pod režim § 16 zákona o obcích, protože žadatelem
nebyl občan obce ani osoba mu na roveň postavená, ale nemohlo se jednat ani
o_ režim lnfZ, protože žadatel o informaci tento zákon ve své žádosti nezmínil.
Zádost o poskytnutí informací ze dne 7. března 2013 byla vyřízena pod
č,j,42/2013 dne 14. března 2013, ale zuvedeného důvodu nebyla odpovéď
zveřejněna na intemetu a žádost nebyla ani zahrnuta do výroční zpravy.

Z internetových stránek obce vwvw.synkov-slemeno.cz bylo zjištěno, že obec
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových
stránkách v sekci ,,lnformace dle zákona č. 106/1999 Sb." informace, které jako
povinné ke zveřejnění určuje ustanovení § 5 odst. '1 a 2 lnfZ, Zveřqněné
informace odpovídají struktuře a obsahují všechny náležitosti stanovené
prováděcí vyhláškou č.44212006 Sb., kterou se stanoví struktura informací
zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
ve znění pozdějších předpisů. Obec proto plni povinnost vyplývajici
z ustanoveni § 5 odst. 4 lnfZ, podle kterého povinné subjekty jsou povinny
zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím
dálkový přístup, tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou
pouze fyzickými osobami; v případě informací uvedených v odstavci 2 písm, a)
postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto
inforníace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, strukturu
zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis.

Kontrolní skupina prověřila existenci výroční zprávy podle lnfZ. Datum
zpracování qiročních zpráv není v textu uvedeno, dle doplňující informace
starosty jsou však výroční zprávy zpracovávány vždy v únoru následujícího
roku. Zpracované výroční zprávy jsou zveřejněny též způsobem umožňující
dálkový přístup, a to vsouladu svyhláškou č.44212006 Sb., (min. za dva
předchozí kalendářní roky). Výroční zprávy obsahují náležitosti dané
ustanovením § 18 odst. 1 lnfZ. Obec splnila povinnost danou ustanovením
§ 18 odst. 1 lnfZ, podle kterého každý povinný subjekt musí vždy do 1. března
zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti
poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí
o odmítnutí žádosti,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

4.

5.
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d)

e)

0

opispodstatnýchčástíkaždéhorozsudkusouduvevěcipřezkoumání
zákoňnosti rožhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí

iníormace a přehted všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil
y souyls/osťl sé soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto

,áiár", a to včetně nákladů na své vlastní zaméstnance a nákladů

na právní zastoupení,
viéii jostvtnuých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytn utí výh radn í I icen ce,,póiát 

"tizná"ti 
podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis

způsobu jejich vyřízení,
áalší infórmace vztahující se k uplatňování tohoto zákona,

Doporuěení:

kontrolní skupina doporučuje výroční zprávy dle lnž opatřovat datem

ziricovani a'datem iyveseňi na úřední desku a sejmutí. § 18 odst, 1 lntZ

ffiffi*r" o ,reř"iněrí qýroční zprávy, zveřejnění na úřední desce tudíž

není póvinné a obec iím, že výroční zprávy zveřejnila jiným způsobem, zákon

nápa'rušila. opatření výroční 2právy dat9m zprac.ouání, případně zveřejnění,

vš'ak lépe osvědčí sptnění ustanovení § 18 odst, 1 lnfZ,

7|

1)

SHLEDANÁ PORUŠEN| ZÁKONA

Při kontrole byla shledána následující porušení zákona:

Obec porušila ustanoveni § 5 odst. 1 písm,, e) lnfZ (povinný 
9ub!et<!

i"-i;r'n", ve svém sidle a ie svých úřadovnách. zveřejnit na místě, které
'ie'vse,obecně dostupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace
' 
. ..přehled nejdůtežiiějšícň předpisů, podle nichž povinný subje_kt zejména. jedná.

a íozhoduje,' které štanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat

informacě a které Úpravují další práva občanů ve vztahu

kpovinnémusubjektu,atovčetněinformace'kdeakdyjsoutytopředpisy
póskytnuty k nahiédnutí) tím, že v den kontroIy nebyl součásti soub9r^u

iá"i'""c-rr"lejňovaných informaci přehled nejdůležitějších předpisů,
podle nichž obec postupuje.

15



.... .... MlNlsTERsTVo vNlTM
::::::::: čEsKÉ REPUBL|KY

8. DopoRučENí možruÉno ŘešeHí z.llšrĚruÝcn Hsoostntxů
(§ 129a odst. 1 zákona o obcích)

Starosta požádal o uvedení doporučení možného řešení zjištěných nedostatků.
Jednotlivá doporučení k nedostatkům nedosahujícím intenzity porušení zákona
byla sdělena před ukončením kontroly a jsou uvedena u jednotlivých kontrolních
zjištění.

Doporučená opatření k nedostatkům dosahujícím intenzity porušení zákona
jsou následující:

Opatření k odstranění dúsledkú nezákonného postupu orgánů obce:
doplnit chybějící přehled právních předpisů, podle kteryich obec postupuje,
do souboru povinně zveřejňovaných informací,

Opatření k zamezeni opakování nezákonného postupu orgánů obce:
pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací
a určit osobu odpovědnou za plnění tohoto úkolu.

K nápravným opatřením kontrolní skupina doporučuje přijmout (usnesením)
konkrétní termín realizace nápravného opatření a konkrétní orgán či konkrétní
osobu zodpovědnou za splnění uloženého úkolu.

Kontrcjlní skupina doporučuje přijmout nápravná opatření i k nedostatkům
nedosáhujícím intenzity porušení zákona, a to ve smyslu doporučení uvedených
u jednotlivých kontrolních zjištění. l v těchto případech je doporučováno uložit
konkrétní úkol, určit konkrétní orgán či konkrétní osobu zodpovědnou za jeho
splnění a termín rcalizace ZO (usnesením) uloženého úkolu.
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PoUČENi

Starosta obce Synkov-Slemeno byl poučen o:

a) možnosti podat ve smyslu ustanovení § '129a odst. 6 zákona o obcích, tedy
do 15 dnů ode dne převzetí protokolu o kontrole, námitky proti protokolu
o kontrole, které se podávají kontrolnímu orgánu,

b) povinnosti ve smyslu ustanovení § '129a odst. 8 zákona o obcích seznámit
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce s výsledky uskutečněné kontroly
a s návrhem nápravných opatření nebo již přijatými opatřeními k odstranění
zjištěných nedostatků a zamezení opakování takovéhoto nezákonného
postupu orgánů obce. Současně byla upozorněna na povinnost zveřejnit
neprodleně informace o jednání zastupitelstva obce v této věci včetně
návrhu opatření, popřípadě sdělení o opatřeních přijatých k nápravě
nezákonného postupu orgánů obce, na úřední desce městského úřadu
po dobu nejméně ,15 dnů,

c) povinnosti podat zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při
kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č.25512012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, neprodleně
po projednání uýsledků kontroly na zasedání zastupitelstva obce a vyvěšení
dokumentu podle ustanovení § 'l29a odst. 8 zákona o obcích, nejpozději
do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly.

d) dalším postupu Ministerstva vnitra, které bude i nadále sledovat plnění výše
uvedených povinností, a též řádné plnění všech povinností plynoucích
městu v oblasti výkonu samostatné působnosti z ustanovení zákona
o óbcích a jiných právních předpisů.

Starosta byl dále požádán, aby odboru dozoru a kontroly veřejné správy
Ministerstva vnitra, na adresu Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly
veřejné správy, nám. Hrdinů 3, 14021 Praha 4, poskytla kopie:

a) informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva obce, na němž budou výsledky kontroly projednány,

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
opatřeními na úřední desce Městského úřadu Synkov-Slemeno po dobu
nejméně 15 dnů.
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í0. uKoNčENíxonrnoly

V.šechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny.
Následně byla kontrola na místě ukončena dňe 19. lnorázbin v ttioo noo.
podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních (poslední kontrolní úkon),
Protokol byl vyhotoven dne 24. února 2O14.

Za obec Synkov-Slemeno: za Ministerstvo vnitra:

foro--
Mgr. Aleš Křížan

vedoucí kontrolní skupiny

člen kontrolní skfupiny


