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Odbor veřejné zprávy, dozoru a kontroly
Nám.Hrdinů 3
140 21 Praha 4

Věc: Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

V souladu s ustanovením §10 odst. 2 zákona č.255/2012 Sb. o kontrole podáváme
následující zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole včetně
zajištění jejich nápravy. Kontrolou výkonu samostatné působnosti obce Oseček byla
shledána porušení zákona:
1) Obec porušila § 41 odst. 1 větu první 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) tím, že smlouva o nájmu části pozemku p. č. 990 v k. ú.
Oseček, uzavřená dne 19. července 2021, nebyla opatřena doložkou potvrzující
splnění zákonných podmínek pro zveřejnění záměru a rozhodnutí příslušného orgánu
obce (doloženo kopií smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 19. července 2021).
2) Obec porušila § 18 odst. 1 InfZ (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) tím, že výroční zpráva o
činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2021 nebyla zveřejněna v
zákonné lhůtě (doloženo kopií výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování
informací za rok 2021, zpracované dne 10. května 2022, zveřejněné dne 11. května
2022).

Dne 14.6.2022 bylo ve smyslu ustanovení § 129 odst. 2zákona č.128/2000Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, seznámeno zastupitelstvo obce na jeho zasedání s výsledky
uskutečněné kontroly. Zároveň byl předložen dle odst. 3 uvedeného zákona návrh na
opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků, včetně zamezení jejich opakování.
Tento návrh byl zastupitelstvem přijat.
Návrh k opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.6.2022, při projednávání protokolu o kontrole
výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Oseček, provedené na základě
ustanovení §129 a násl zákona č.128/2000Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů,
přijalo návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků v kontrolovaném období
1. květen 2021 – 18. květen 2022 .
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce uvedených pod
bodem 1) až 2): náprava kontrolou shledaných pochybení není zpětně objektivně
možná.
Opatření k zamezení opakování nezákonných postupů orgánů obce uvedených pod
bodem 1) a 2): k porušení zákona např. určit osobu (osoby) odpovědnou za dodržování
povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obcích a InfZ.
Zjištěné nedostatky nelze zpětně napravit, proto starostka navrhla systémová opatření, že
v budoucnu bude vždy postupovat v souladu se zákonnými předpisy.
Zastupitelstvo obce Oseček uložilo starostce přijmout všechna systémová opatření
k nápravě zjištěných uvedených nedostatků a s o u h l a s í s nápravou nedostatků, které
nelze zpětně napravit pod číslem usnesení 36/2022 .
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