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Obec Hněvnice
Milan Bouzek, starosta
Hněvnice 1
330 23 Nýřany
Vyhodnocení informací o splnění povinností dle ustanovení § 129a zákona
o obcích a uzavření kontroly
Kontrolou výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Hněvnice,
která byla provedena Ministerstvem vnitra dne 12. září 2017, bylo zjištěno porušení
ustanovení § 12 odst. 4, § 16 odst. 2 písm. g), § 92 odst. 1, věty první a § 95 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“), § 5 odst. 3 a odst. 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“).
Z ustanovení § 129a zákona o obcích vyplývá povinnost projednat výsledky
uskutečněné kontroly na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a přijmout
nápravná opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce
a nápravná opatření k zamezení jeho opakování, a následně zveřejnit informaci
o jednání zastupitelstva obce v této věci vyvěšením na úřední desce obecního úřadu
po dobu nejméně 15 dnů.
Dne 6. dubna 2018 byly našemu odboru doručeny dokumenty dokládající,
že obec Hněvnice splnila povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení zákona
o obcích. Těmito dokumenty jsou:
1) kopie informace o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva
obce konaných dne 14. prosince 2017 a dne 8. března 2018, na němž byly
projednány výsledky kontroly, jež byly vyvěšeny na úřední desce Obecního
úřadu Hněvnice dne 7. prosince 2017 (sejmuta dne 14. prosince 2017),
respektive dne 1. března 2018 (sejmuta dne 8. března 2018),
2) kopie zápisů ze zasedání zastupitelstva obce konaných dne 14. prosince
2017 a dne 8. března 2018, včetně zaznamenaní průběhu projednávání
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výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti a usnesením zastupitelstva
schválených opatření k nápravě,
3) kopie dokumentu zveřejněného dne 8. března 2018 na úřední desce
Obecního úřadu Hněvnice (sejmut dne 25. března 2018), který dokládá řádné
zveřejnění závěrů plynoucích z projednání výsledků kontroly spolu s přijatými
opatřeními.
Za zaslání výše uvedených dokumentů Vám děkujeme a tímto Vám
sdělujeme, že přijatá opatření k nápravě, která již byla provedena, jsou dle
našeho názoru adekvátní ke zjištěným kontrolním závěrům. Podotýkáme,
že zasláním výše uvedených dokumentů obec rovněž splnila povinnost podat
Ministerstvu vnitra zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při
kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k výše popsanému proto považujeme provedenou kontrolu
za uzavřenou.
Doporučujeme Vám jako starostovi obce, ale i ostatním členům Zastupitelstva
obce Hněvnice, důsledně se řídit přijatým nápravným opatřením a dodržovat
povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, aby nedocházelo k jejich
porušování, které by opět mohlo vést k provedení kontroly výkonu samostatné
působnosti.
V případě Vašeho zájmu o další metodickou pomoc nás neváhejte kontaktovat
(adresa: Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, nám. Hrdinů 3,
140 21 Praha 4, tel.: 974 816 411, fax: 974 816 816, e-mail: odbordk@mvcr.cz; web:
www.mvcr.cz/odk).
Děkujeme za spolupráci.

Ing. Tomáš Pösl
vedoucí oddělení kontroly

Vyřizuje: Mgr. Stanislav Szpandrzyk
tel. č.:
974 816 639
e-mail: odbordk@mvcr.cz
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