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prvotní identifikátor

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

náměstí Hrdinů 163413
140 21 Praha 4

Č' 1.: tvtv- 90607-4/oDK-2018
Praha 21. září 2018

PROTOKOL

o kontro|e výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kvilda na zák|adě

s í29 a nás|. zákona č,,128l2ooo sb., o obcích (obecni zřizení|, ve znění

pozdějších předpisů

Kontro|ní orgán: Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru

a kontroly

KontroIovaná osoba: obec Kvi|da

KontroIující: vedoucí kontro|ní skupiny JUDr. olga Petríková, LL.M.

členka kontro|ní skupiny Mgr. Martina Ernest

29. srpna 2018 od 9:30 hod. do 13:00 hod'

1. srpna 2017 -29. srpna 2018

DodrŽováni s 12, s 16, s39, s 41, s43] s -84_85, 
s 87,

š gi-go a ď1 t_ílg zákona č,' 12812000 Sb., o obcích

iooécni zříženi), ve zněni pozdějších předpisů (dá|e jen

''áron o obcíc.ň..), s 5, s 6, s 14_18 zákona č. 106/1999,šn., 
o svobodném- prňtupu k informacím, Ve znění

pozdějších předpisů (dá|e jen 
"InfZ..), $ 26 a-$ 69 zákona

č. 5oo720o4 Sb., správní řád, Ve znění pozdějších

ň,"opi.e' (dá|e jen 
.,,správní 

řád..), a případně da|ších

souvisejícíth obíastí samostatné působnosti svěřených

orgánům obce.

V obci Kvilda bylo zvo|eno 7 č|enné zastupitelstvo obce (dále též,,zo").

,l

Datum a čas kontroIy
na místě:

Kontro|ované období:

Předmět kontro|y:
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1. PRŮBĚH KoNTRoLY A KoNTRoltrti zltŠrĚní

,|.1 Zahájení kontro|y

Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce.Kvi|da (dá|e jen

,,kontro|a,') byla zahď1ena dne 29. srpna 2018 předáním 
-pověření 

ke kontrole

ze dne 14. srpn a 2018, ě. j. MV.9o6o7.3/oDK.2018, panu Václavu

Vostradovskému, starostovi obce Kvilda.

Poučení o povinnosti poskytnout součinnost d|e s 10 odst. 2 zákona

č.255t2}1z šu., o kontroie (kontro|ní řád)' ve znění pozdějších předpisů (dá|e

jen ,,zákon o kontro|e..), bylo obci zas|áno spo|u s informací o provedení kontroly.
,Starostou 

by|o jeho priietipotvrzeno rovněŽ při předání pověření ke kontro|e.

2. KoNTRoLA FUNGoVÁNí oRGÁNŮ oBcE

2.1 DodrŽování postupu při nap|ňování $ 92 až 96 zákona o obcích (pravid|a

pro svolávání a konání zasedání Zo)

DodrŽováni s 92 aŽ 96 zákona o obcích, tj. pravide| stanovených pro svo.|ávání

a konánÍ ,".édání Zo, bylo prověřeno na základě před|oŽených dokumentů:

o zápisů ze zasedání Zo (dá|e téŽ ,,zápis..),
o informací o místě, době a navrŽeném programu připravovaného zasedání

Zo (dá|e téŽ,,pozv ánka..),
. da|šich materiá|ů (prezenční |istina č|enů Zo, podk|ady pro jednání).

-) Pňedcházející zasedání se uskutečni|o dne 27 . ceNna 2g1 ( 
'

?:

Kontrolní zjištění:

1. Porovnánim před|oŽených zápisŮ ze zasedání Zo a dat jejich konání by|o

zjištěno, Že obec postlpuje v sou|adu s $ 92 odst. 1 větou první zákona

o obcích, dle kteréh o zaštipitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však

jedenkrát za 3 měsíce'

Zasedání Zo |nformace o konání zasedánÍ
Zo zveÍqněna od - do

Přítomno členů Zo

13. 9. 2017 ) 1.9. - 13.9.2017 4-5

12. 12.2017 5. 12. - 12. 12.2017 5

5. 2.2018 29. 1. - 5.2.2018 6

10.4.2018 3.4. - 10.4.2018 7

16. 5. 2018 9. 5. - 16. 5. 20',18 6

24. 7.2018 29. 6. - 24.7 . 2018 6
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Prověřovaná zasedání Zo se kona|a na obecním úřadě, tedy v souladu s $ 92
odst. 1 větou druhou zákona o obcÍch, dle které se zasedánÍ zastupitelstva
obce konají v územním obvodu obce'

V kontrolovaném období nenasta| případ, kdy by o svo|ání zasedání Zo
poŽáda|a a|espoň jedna třetina č|enŮ Zo nebo hejtman kraje. Postup d|e $ 92
odst. í vět čtvrté a páté zákona o obcích' d|e kteých je starosta povinen
svolat zasedánÍ zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členŮ
zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje; zasedání zastupitelsfua obce se koná
nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu Úřadu,
tak obcí nebyl up|atněn'

Ve všech kontrolovaných případech se zasedání Zo kona|o za přítomnosti
nadpo|oviční většiny všech členů Zo, \'v sou|adu s $ 92 odst. 3 větou první
zákona o obcích, d|e níž je zastupitelstvo obce schopno se usnášet, je-li
přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Z před|oŽených zápisů ani
nevyp|ývá, že by nasta| případ předpok|ádaný s 92 odst. 3 větami druhou
a třetí zákona o obcích, dle kteých jestliže při zahájení jednání zastupitelstva
obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členŮ
zastupitelstva obce, ukončí předsedajícÍ zasedání zastupitelstva obce; do 15 dnů
se koná jeho náhradní zasedání.

Prověřovaná usnesení (namátkový výběr) by|a přijata nadpo|oviční většinou
všech č|enů Zo. obec tedy postupovala v sou|adu s $ 87 zákona o obcích,
d|e něhoŽ k platnému Usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členŮ zastupitelstva obce, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak.

obec před|oŽila informace o místě' době a navrŽeném programu připravovaného
zasedání Zo ke všem zasedáním konaným v kontro|ovaném období, obsahující
zákonem o obcích předpokládané náleŽitosti. Pozvánky byly opatřeny daty
vyvěšení na úřední desce obecního úřadu a daty sejmutí z ní, dok|ádajícímijejich
zveřejnění vždy minimá|ně 7 dní před konáním přís|ušného zasedání Zo,
Na základě předloŽených dokumentů tak |ze konstatovat, Že obec splnila
povinnost vyplývající z $ 93 odst. 1 zákona o obcích, dle kterého obecní Úřad
informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva obce; informaci vyvěsí na úřední desce obecního Úřadu alespoň 7
dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit
zpŮsobem v místě obvyklým.

Vzhledem ke způsobu informování o konání prověřovaných zasedání Zo |ze
konstatovat, Že princip veřejnosti formu|ovaný $ 93 odst. 3 zákona o obcích,
pod|e kterého zasedání zastupitelstva obce je veřejné, by| dodržen.

Zápisy ze zasedání Zo uskutečněných v kontro|ovaném období jsou, vyjma níŽe
uvedených případů, opatřeny podpisy starosty a dvou určených ověřovate|ů.
Zápis ze zasedání Zo konaného dne 16. května 2018 je opatřen podpisem
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pouze jednoho ověřovatele zápisu a zápis ze zased ání Zo konaného dne

24. červen ce 2018 není opatřen podpisem ani jednoho ověřovate|e, čímŽ obec

porušila $ 95 odst. 1 věia první 
'ákon" 

o obcích, d|e kterého se o prŮběhu

zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, kteý podepisuje sfarosfa nebo

mí stostarosta a určení ověřovatelé.

Upozornění:

Podepsání zápisu ze zasedání Zo sťarosfou, případně místostarostou,

a určenými ověřovateli z řad osob přítomných na zasedání Zo představuje

zákonem poŽadovanou formální součást zápisu, jejímŽ srnysl91t není pouze

garantovat obsahovou správnost zápisu, ale rovn'ěž tento zápis jistým způsobem

formalizovat, a tím mu propůjčii určitou ,,stvrzující,, autoritu, odpovídající

postavení obce jako veřejnop1ainí korporace, pečující o potřeby. svých občanů

(jinak řečeno oič,, reatižující své oprávnění nahlédnout do zápisu na obecním

úřadu má oprávněný zájem na tom, áay met zápis všechny potřebné ,,verifikující,'

náležitosti).

V podrobnosťech odkazujeme na stanovisko zdejšího odboru č' 25/2008

Důsledky nepodepsání návrhu zápisu ze zasedání zastupit"-f,,:Í,!,právo člena

iatstupítátstva podat námitky proti zápisu ze zasedání zastupltelstva''

9. V kontrolovaných zápisech je vŽdy uved91 počet přítomných č|enů zo,

schvá|ený porlJ ;"ánáni, pnóch a výsledek hlasování a přijatá usnesení. obec

tedy sp|nil" páiáo"vky dané $ 95 o.dst. 1 větou druhou zákona o obcích, dle

které ,se V .aiiš" ,záy uveaé počet příto.mných čtenŮ zastupitelstva obce,,i'ši,tuÁy. 
pór,a jednání zastupitetstvá obce, prŮběh a výsledek hlasování

a přijatá usnesení.

10. Kontro|ni skupina ověřila, Že zápisy jsou_1a obecním úřadě dostupné

k nah|édnuti. Samotné zápisy ze zasedáni Zo nejsou opatřeny daty jejich

vyhotoveni. obec tedy pIní iar povinnost danou s 95 odst. 2 věta první

zákona o obcích, dle kteréh o zápis, kteý je nutno pořídit do 10 !n.Ů 
po skončení

zasedání, musí ayt ,t,z", ,, ób",,ím úřadu k nahtédnutí, p|ni toliko v části

dostupnosti zápisů. DodrŽení zákonem stanovené 10denní 1hůty pro pořízení

zápisu proto nebylo možné ověřit.

11. Ve s|edovaném obdobi neby|y podány námitky č|ena.. Zo 
. 
proti zápisu

ze zasedáni Zo. obec proto n"Í,ýl".povinna postupovat pod|e $ 95 odst. 2 věty

druhé zatona o obcíc,h, podle tiere o námitiách člena zastupitelstva obce proti

zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce'

12' Zo vyda|o na základě s 96 zákona o obcích jednací řád Zo, a to dne

19. Prosince 1994'

t Dostupná na internetové adrese: www'mvcr.czlodk,
odboru, oddí| Stanoviska odboru, ročník 2008'

rubrika 3. Metodické materiály a stanoviska
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2.27řízeni výborů zo (s 117 až 119 zákona o obcích)

1. Pro vo|ební období 2014-2018 zřídi|o Zo na ustavujícím zasedání konaném
dne31. října 2014 3č|enný finanční výbor a 3č|enný kontrolní výbor. Na tomtéŽ

zasedání Zo byIi rovněŽ zvoleni předsedové a členové těchto výborů'
Předsedové výborů jsou členy zo, Cleny výborů nejsou starosta,
místostarostové, ani osoby zabezpečující na obecním úřadě rozpočtové a účetní
práce.

2. obec tedy splnila povinnosti p|ynoucí z:
a) s 117 odst. 2 zákona o obcích, podle kterého zastupitelstvo obce zřizuje

vždy finanční a kontrolní výbor,

b) s 117 odst. 4 zákona o obcích, pod|e kterého předsedou výboru je vždy
člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru'

c) s íí8 odst. 2 věta první zákona o obcích, pod|e kterého počet členŮ
výborů je vŽdy lichý,

d)s íí9 odst. í zákona o obcích, pod|e kterého finanční a kontrolní výbory
jsou nejméně tříčlenné; jejich členy nemohou být starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a Účetní práce
na obecním úřadu.

3. NAKLÁoÁt.ti HMoTNÝM NEMoVITÝM MAJETKEM oBcE

K prověření, zda obec při nakládání hmotným nemovitým majetkem (dá|e téŽ
jako ,,nemovitý majetek,. či ,,nemovitost,.) sp|nila podmínky stanovené zákonem

" "o".'.1|J.J'řxť;" d i s po novat nem ovitým m aj etkem,
o zápisy ze zasedání ZO,ff.: . uzavřené smlouvy k prověřovaným dispozicím nemovitým majetkem.

Kontrolní zjištění:

Kontro|ni skupina prověři|a následující namátkově vybrané dispozice nemovitým
majetkem vztahující se ke kontro|ovanému období:

Tvp
dispozice označení nemovitosti Zveřeinění záměru Schvá|ení

dispozice
Uzavření
smlouvy

pronaJem
pozemek p' č' 350/7' v k. ú'
Kvilda 19. 3. - 10.4.2018 10.4.2018 17. 4.2018

prodej
pozemky p. č,' 25416
a p. č' st. 306 v k. ú. Kvilda 1.5. - 16.5.2018 í6. 5. 2018 23. 5.2018

5
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1, Záméry obce pronajmout a prodat výše uvedený nemovitý majetek by|y
po zákonem stanovenou dobu zveřejněny před rozhodnutím Zo na úřední desce
obecního úřadu, jakož izpůsobem umoŽňujícím dálkový přístup. Záměry
sp|ňovaly zákonem poŽadované obsahové ná|eŽitosti, tj. řádnou identifikaci
nemovitosti vsou|adu s$ 8 zákona č'25612013 Sb., okatastru nemovitostí
(katastrá|ní zákon), ve znění pozdějších předpisů' Lze tedy konstatovat, že obec
sp|nila povinnost danou $ 39 odst. 1 zákona o obcích, dle kterého záměr
obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypŮjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
smluvně zřídit právo stavby k pozenku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu
nejméně 15 dnŮ před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením
na úřednÍ desce obecního Úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit
a předložit své nabídky; záměr můŽe obec též zveřejnit zpŮsobem v místě
obvyklým; pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné; nemovitá
yěc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění
záměru.

Zpřed|ožených podk|adů rovněŽ vyp|ývá, Že o prodeji pozemků rozhod|o Zo,
jakoŽto příslušný orgán obce. obec tedy postupova|a v souladu s $ 85 písm. a)
zákona o obcích, d|e kterého zastupitelstvu obce je dáte vyhrazeno rozhodovánÍ
o nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle
zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod
bytů a nebýových prostorťl z majetku obce. V případě pronájmu obec využila
$ 84 odst. 4 zákona o obcích, pod|e kterého zastupitelstvo obce si může
vyhradjt další pravomoc V samostatné pťlsobnosti obce mimo pravomoce
vyhrazené radě obce podle s 102 odst. 2'

Kontro|ní skupina současně ověři|a skutečnost, Že usnesení, jimiŽ by|o
rozhodnuto o shora uvedených dispozicích nemovitým majetkem obce,
obsahova|a a|espoň podstatné ná|eŽitosti zamýš|eného právního jednání, které
se pak sta|y součástí sm|uvních ujednání.

Prověřovaná nájemní smlouva a kupní sm|ouva by|y opatřeny doloŽkou
potvrzující sp|nění zákonných podmínek pro zveřejnění záměru a rozhodnutí
přís|ušného orgánu obce, čímŽ obec v tomto případě dodrŽela povinnost
danou $ 41 odst. 1 větou první zákona o obcích, d|e níŽ 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.

4. VYTVÁŘeni PoDMÍNEK PRo NAPLŇoVÁNi pnÁv oBČANŮ oBcE

K prověření způsobu, jímŽ obec vyřizuje podání občanů' by|y vyuŽity:
o zápisY ze zasedáni Zo,

2.

3.

4.

6
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. příslušné písemnosti, jimiŽ se na obec obrátilí občané obce (případně
další osoby, zejménaýzické osoby starší 18 |et vlastnící na území obce
nemovitost),

o podací deník.

Kontrolní ziištění:

1' Vyřizování podání občanů by|o ověřeno u konkrétních, namátkou vybraných,
podání směřujících do ob|asti samostatné působnosti obce:

Předmět podání Doručeno
CísIo

jednaci

Vyřízeno

Datum Způsob

Dotaz
k nebytovým

prostorŮm v obci
24.5.2018 197t2018 24. 5.2018 starosta -

písemně

Žádost o moŽnost
uŽití |oga obce 6. 12.2017 10. 1.2018

Zo - projednáno,

starosta -

informování
ŽadateIe písemně

Žádost o souh|as
s u|oŽením kabe|u
v pozemku obce

30.4.2018 6. 6. 2018

Zo - projednáno,

starosta -

informování
Žadate|e písemně

Žádost o pronájem
pozemku p' č.

35017 k. Ú. Kvi|da
5. 3. 2018 108t2018

10.4.2018
17.4.2018

Zo - projednáno

uzavření nájemní
smlouvy

Ve výše uvedených případech postupova|a obec:

- v sou|adu s $ í6 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, podle kterého má občan
právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné pŮsobnosti
radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádosf podepsána nejméně
0,5 yo občanů obce, musÍ bý projednána na jejich zasedání nejpozději do
60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

- v sou|adu s $ 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích, dle něhož má občan
právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je
vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnŮ, jde-li o púsobnosf
zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

2.
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5. osTATNi PoV|NNosTl NA ÚSEKU sAMosTATNÉ PŮsoBNosTl

5'1 Dodržování postupu při nap|ňování s 12 zákona o obcích (evidence
a dostupnost právních předpisů obce)

Kontrolní zjištění:

obec v kontro|ovaném období nevyda|a Žádnou obecně závaznou vyhlášku (dá!e
též ,,Ozv''). Plnění povinnosti vyplývající z $ 12 odst. 1 zákona o obcích,
pod|e kterého obecně závazné vyhlášky a nařízení obce musí být vyhlášeny, což
je pocmínkou 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 první den jeho vyvěšení
na Úřednídesce; kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce zpŮsobem
v místě obvyklým, tak nebyIo kontrolováno'

Kontrolní skupině neby|a před|oŽena evidence vydaných právních předpisů'
neboť d|e vyjádření starosty obce ze dne 29. srpna 2018 obec evidenci právních
předpisů nevede. Tím obec porušiIa povinnost danou $ 12 odst. 4 větami pruní
a druhou zákona o obcích, pod|e kteých obec vede evidenci právních
předpisů, které vydala; evidence právních předpisťl obsahuje číslo a název
právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabýí jeho platnosti, datum
nabytí jeho účinnosti, popřÍpadě i datum pozbytí jeho platnosťt. Současně tak
obec nemůŽe nap|nit ani svou povinnost mít evidenci kaŽdému přístupnou
u obecního úřadu ve smysIu $ 12 odst. 5 zákona o obcích, pod|e kterého právní
předpisy obce a jejich evidence musÍ byt každému přístupny u obecního úřadu
v obci, která je vydala.

Upozornění:

KontrolnÍ skupina doporučuje obci neprodleně zavést evidenci vydaných
právních předpisťl obce (platných i zrušených), která bude obsahovat všechny
zákonem předpokládané údaje, tj. číslo a název právního předpisu, datum jeho
schválenÍ, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho Účinnosti, popřípadě
idatum pozbytí jeho platnosti. Jednací řády, vnitřní směrnice, opatření obecné
povahy apod' se do evidence právnÍch předpisŮ nezařazujÍ,

Právní předpisy obce jsou označovány pořadovými čís|y a číselná řada je
uzavirána vŽdy koncem kaŽdého ka|endářního roku. obec tímto sp|nila
povinnost danou $ 12 odst. 4 větami třetí a čtvrtou zákona o obcÍch, podle
kteých se právnÍ předpisy obce označujÍ pořadovými čísly; číselná řada
se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.

obec kontro|ní skupině předloŽi|a právní předpisy, které vydala. Vzh|edem
k neexistenci evidence právních předpisů obce však nebylo moŽné ověřit, zda
jsou u obecního úřadu přístupné veškeré právní předpisy, které obec vydala.
Povinnost danou s 12 odst. 5 větou první zákona o obcích tak v části
přístupnosti právních předpisů obce nebylo možné ověřit.

1.

2.

3.

4.
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5. Vzh|edem k tomu, Že obec v kontro|ovaném období Žádnou oZV nevyda|a,
nebylo p|nění povinnosti dané $ 12 odst. 6 větou prvnÍ zákona o obcích,
podle které obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dnijejího
vyhlášení Ministerstvu vnitra, prověřováno.

5.2 Dodržování postupu při naplňování $ 43 zákona o obcích (projednání
závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumání hospodaření)

Kontrolní zjištění:

Kontrolou by|o zjištěno, že závěrečný účet obce za rok 2017 byl, spo|u
se zprávou o výs|edcích přezkoumání hospodaření obce' projednán na zasedání
Zo konaném dne 16. května 2018' obec tedy splnila povinnost vyplývající
z $ 43 zákona o obcích, podle kterého závěrečný Účet spolu se zprávou
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná
zastupitelsfuo obce do 30. čeruna následujícího roku a přijme opatření k nápravě
nedostatkŮ.

5.3 Dodržování postupu při vedení úřední desky dle $ 26 správního řádu

Kontrolní zjištění:

Kontrolní skupina ověři|a existenci úřední desky a její nepřetrŽitou přístupnost.
obec tedy plní povinnost danou $ 26 odst. í větou pruní a druhá správního
řádu, ,.d|e nichŽ každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být
nepřetrž,itě veřejně přístupná; pro orgány územnÍho samosprávného celku se
zřizuje jedna ÚřednÍ deska'

V den kontro|y nebyl z ob|asti předmětu kontro|y na úřední desce zveřejněn
žádný dokument, tudíŽ povinnost daná $ 26 odst. 1 větou třetí správního řádu,
d|e níŽ obsah ÚřednÍ desky se zveřejňuje izpůsobem umožňujícím dátkový
přístu p, neby|a kontrolována.

6. PLNĚNÍ PoV|NNosTí sTANoVENÝcH tNFz

1. Postup obce při vyřizování Žádostí o informace dle |nfZ by| ověřen na níŽe
uvedených Žádostech směřujících do ob|asti samostatné působnosti obce.
Kontrolní skupina se zaměřila na dodrŽování procesních povinností ptynoucích
z |nfZ, přičemŽ věcná správnost způsobu vyřízení Žádostí o informace neby|a
posuzována.

1.

2.
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4 Kontro|ní zjištění:

2, V případě Žádostí vedených pod č. j 361t1'1t2o17, 154t1.1.t2o18
a22911'1'12018 obec překroči|a 1Sdenní lhůtu pro vyřízení Žádosti o informace.
Tímto obec poruši|a $ 14 odst. 5 písm. d) |nž, po-ote kterého povinný subjektposoudí žádost a nerozhodne-Ii podte s í5, poskytne informabi v souladu sežádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů odé lne přijetí žádosti nebo ode dne jejího
loplnění; je-ti zapotřebí licence podte s14á,.předloží v této thŮtě žadateti
konečnou licenční nabídku.

V případě Žádosti vedené pod č. 1. oÚstaos/396/2o17 pak obec překroči|a lhůtupro vyřízení Žádosti, čímŽ poruši|a $ í4 odst. 5 písm. a; lnz.
IJpozornění:

Při vyřizovánÍ žádostí podte lnfZ je třeba důstedně dodržovat zákonné thůtyuvedené v $ 14 a násl, lnfZ, a to zejména 1Sdenní lhŮtu pro pos*ytňuil informacípodle $ 14 odst' 5 písm. d).V případě, že povinný subjekt,ma zavazné dŮvodyjako vyhledávan-í. a sběr Údajů pro vyřízení žádostí ," ií," místech, vyhledávánía sběr objemného množství informací či nutnost konzultace s jiným povinným
subjektem, může lh-ůtu pro poskytnutí informace podle odst. S.p,1;m. d) tohotoustanovení prodloužit až o 10 dnů, přičemž samozřejmě platí, že žadatel musÍbýt o prodloužení lhůty i o jeho dŮvodech vždy prokazaietně informován, a tovčas před uplynutím lhŮty pro poskytnutí informáce.

Pokud obec obdrzí žádost o informaci prostřednictvím informačního systému
datových schránek, je třeba v intencích rozsudku NejvyššÍho spráiního soudu zedne 15. čeruenc.e 2010, č. j. 9 Afs 28/2u0:7.g, upoz,ornit, Že ,,podáníprostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci (b 18 zákona
č. 300/2008 sb., o elektronických Úkonech-a autorizoiané konveěi aofu,entŮ)je učiněno okamžikem dodání dat9vé zprávy do schránky orgánu veřejné mocií.Pro počátek běh'u lhŮty pro vyřízení-žádósti je tedy í přřpadě obdrzení tétoprostřednictvím 

-datové 
schránky rozhodný okamžik aóaani datové zprávy, nikoliokamžik přihlášení osoby, která má s-ohledem na rozsah svého oprávněnÍpřístup k dodanému dokumentu.

ZveřejněnÍ
informace

16.8.2017 361t1.1t2017 12.9.2017

23.4.2018 154t1.1t2018 20.5.2018

18. 6. 2018 229t1.1.t2018 16.7.2018

10
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Pro zachování lhůty k vyřízení žádosti o informace je pak rozhodný okamžikodeslání (vypraveni1 inrormace žadateti' Za úietem ověření dodrženÍ zákonnélhůty pro vyřízení žádostí se yylo ,doporučujá -mít 
k aispoziii-ůokument, kteýbude danou informaci doktádat rna,ii, 

-.aáíi,",*, 
datové zprávy, odesláníe-mailu, podací lístek apod.).

V podrobno;Íech ohtedně zpŮsobu vyřizování žádostí o informace kontrolnÍskupina odkazuje na ,,Manuál pro. obce i zakonu o ,,o,i.d,,, přístupuk informacím", kteý byl oinci předán pri riitrote
3. Kontrolní skupina ověři|a, Že .obec ve. výše uvedených případech informaceposkytnuté na Žádost zveřejni|a .p.:sou"' 

91oŽňujicim. oaltovyi přístupv sou|adu s $ 5 odst. 3 |nÍZ,.d|e něňoŽ ii is dnů od poskytnutÍ informací nažádost povin1Ý subjekt tvto inf9rry9,;;;;ř,J;ř,puoneÁ iňái},u1icim dálkovýpřístup; o informacích, poskýnu.ty.ch v 1iiá iez elektronické podobě, nebomimořádně rozsáhlých etekíroni!1,y, no'|iví,,ti,n informacÍ postačí zveřejnitd o p rovo d n o u i n fo rm-a c i vyj a d řuj í c í j ;j i c h inš á. n' 
.,

4' Podle $ 5 odst.4 |nfZ věty-první a čtvrté jsou povinné subjekty povinnyzveřejňovat informace uvede|ne. v odsta;i 1_| z te2 ,pi,án", umoŽňujícÍmdálkový přístup; strukturu zveřejňouanýci i,rš,,"cí stanoví prováděcí právnípředpis, tj. vyh|áška ě.442t2oó6 sb.: tteráu se stanoví struktura informacízveřejňovaných o povinném subjektu lpc'.áu"'. 
^u1oiňujicim Jjitový přístup,v platném znění (dá|e jen 

',vyhiáška E iižhooa sb.), a to v pří|oze č. 1.Z ní vyp|ývá ,,povinná osÁoval, (o ll bodech, .-ni"hz některé body se dá|e č|ení).Pod|e- $ 2 odst. 1 uvedene 
'1y11šřv 

-ňJil;ř 
subjekt zveřejňuje informaceve struktuře, v pořadí' s označením a uvozovacím textem pod|e pří|ohy č. 1.

5. Při kontro|e by|o zjištěno, Že ínforma.ce d|e $ 5 odst. 1 a 2 |nfZ obec zveřejňujezpůsobem umoŽňujícím dá|kový přístup ň"- .uli"n internetových stránkách:www.sumava.net/oukvi|da/, v sekci ,,tnfo,iaie zveřejňované o povinnémsubjektu,,' Povinně zverejněné informáce il;;-" rám.cj. předepsané strukturyobsahují veškeré nátežitósti dané $ 5 odst. i1Árza vyhtáško u č.442t2oo6 sb.
Doporučení:

Kontrolní skuni11dop9ručuje ve st1ukluře povinně zveřejňovaných informacÍ:- do rubriky 8'1 uvést hýpertextový odkaz na- seznamy hlavnÍch dokumentůkoncepční, strategické á programó2, povany fiápi-ú;";;;,ůá, Strategickýrozvojový plán, Krizový ptán, Ptin ájpÁjo,e1o noipáiai,t,i apod.),příp. odkazy na jednotlivé, dokumenty, ;;T;-iy byto nutno je dohtedávatna úřední desce,- do rubriky 11 uvést konkrétní opravné prostředky, včetně místa, zp;tsobua lhŮty pro jejich podání,- V rubrice 14.1 aktualizovat 
r,.19ptatnÝ zákon č. 40/1964 sb., zákonč,200/1990 só., zákon č. zóugsb ši., )Z,io, e. 513/1gg1 sb., zákonč, 337/1992 sb,, zákon č. 379/2005 sb., ,",io,-i' 107/2006 sb.
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6. Kontro|ní skupině by|a před|oŽena výroční zpráva^ o činnosti obce v oblasti

poskytování iňformaď,^, rok 2017, zveřejněná dne 28. února 2018, přičemŽ |ze

konstatov at, Že obsahuje zákonem poŽádované náleŽitosti. obec tak splni|a

póuinno"t vyp|ývaiici J 5 
,|8 odst. 1 |nfZ, podle kterého každý povinný subjekt

.Átusi 
vždy dó.t. arózna zieřejnit výročnÍ zprávu za předcházející kalendářní rok

o syé činnosti v oblasti po'iyto,ání informací podle tohoto zákona obsahující

následující údaje:
a) póe"t pódaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutÍ

o odmítnutí Žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

ó bpis pods taiÁicn částí kaŽdého rozsudku soudu ve věci přezkoumání

zákonnosti rožhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí

informace á_ prénrcd všech vytaajŮ, které povinný subjekt vynaložil

v souvislo.sÍi só soudními řízeními ó právech a povinnosÍech podle tohoto

zákona, a to včetně náktadů na syé vlastní zaměstnance a nákladŮ

na právní zastoupení,
d) výčet pos*ytnuiych výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti

poskýn utí výh radní licence,
e) 

,pocět 
stížností podany,cn podle $ í6a, důvody jejich podání a stručný popis

způsobu jejich vyřízení,

0 áatší infórmace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

SHLEDANÁ ponuŠeni zÁxot,tl

Při kontro|e byla sh|edána nás|edující porušení zákona..

obec poruši|a $ 95 odst. 1 věta první zákona o obcÍch (o průběhu zasedání

z atstu $ib tstv a oi ce po řiz uje z ápi s, kteý pod9 
9i s.u1_e^sÍarosÍa ne bo m í stostaro sta

a určení ověřovatetb timl Že zápis ze.zasedání Zo konaného dne 16. května

2018 není poaepšan jedním. z ověřovate|ů a zápis ze zasedání zo
konaného dne 24. července 2018 není podepsán žádným z ověřovate|ů

(doloženo kopiemi zápisu ze zasedání Zo konaného dne 16. května 2018 a dne

24. července 2018),

obec porušita $ í2 odst, 4 zákona o obcích (obec vede evidenci právních

předpišů, které 
-vydala; 

evidence právních předpisů obsahuje číslo a název
,p,rainíhó 

předpisi, cJatum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum
,nabytí jeio ueinntósti, popřípadě i datum pozbytí jeho ptatnosti; právní předpisy

ooce se označuji poiaáoiy,mi čísly; číselná řada se uzavírá vždy koncem

každého xarcnaariino ro*ůy ve spo;eni s $ í2 odst. 5 větou první zákona

o obcich (právní předpisy obce a 1epn evilenc9 musí byt každému přístupny

u obecního úřadu v oici,. která 1e výaan1' tímn Že nevede evidenci právních

pr"api"ů, které vydaIa a ta taŘ, nění přístupná u obecního úřadu (doloženo

brenieaem podkladů předloŽených při kontrol. výkonu samostatné působnosti
,dne 

29' srpna 2o18 potvneným starostou obce).

7.

1)

2l
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3) obec porušila s 14 odst. 5 písm. d) Inf,Z (povinný subjekt po1oudí žádost

,,",ožhodne-li ýodle s í5, poskytne informaci v souladu se ŽádostÍ ve lhůtě

nejpozději do 15 dnů oáe dne přijetí Žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li

zápotřeni ficence podle $ 14a, předtoží v této lhŮtě žadateli konečnou licenční

nániax4 tím, že v pripáoo prověřovaných žádosti o informace překroči|a

zákonnóu lhůtu pro jejich vyřízení (dotoženo kopiemi žádostí o .-informace
vedených pod č. j.3iln'7./2017,154/1.1'/2018, 229/1.1/2018 a odpovědí na ně).

DoPoRUěenÍ uoŽnÉno ŘeŠenÍ z.ltŠrĚnÝcn neoosTATKŮ
($ í29a odst. í zákona o obcích)

Starosta poŽáda| o uvedení doporučení moŽného řešení zjištěných nedostatků.

Jednot|ivá doporučení k nedostatkům nedosahujícím intenzity porušení zákona

byla sdělena před ukončením kontro|y a jsou uvedena u jednot|ivých kontrolních

zjištění.

Doporučená opatření k nedostatkům dosahujícím intenzity porušení zákona jsou

následující:

opatření k odstranění důstedků nezákonného postupu -9'9.nů obce:

oiatřit zápis ze zasedání zo konaného dne 16. května 2018 podpisem

ověřovatel'e zápisu a zápis ze zasedání Zo konaného dne 24, července 2018

opatřit podpisy obou ověřovatelů zápisu.

opatření k odstranění důsIedků nezákonného postupu orgánů obce:
náprod|eně zavést a zpřístupnit evidenci právních předpisů, které obec vyda|a

tak, aby obsahova|a všechny zákonem stanovené náleŽitosti (čís|o a název

právníhb předpisu, datum jeho schvá|ení, datum nabytí jeho p|atnosti, datum

habytíjeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytíjeho p|atnosti).

opatření k odstraněni důsledků nezákonného postupu org-ánů obce:

nél'" př.rjmout nápravné opatření k odstranění důs|edku nezákonného postupu

obce.

8.

1)

2l

3)
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9' PoUČENi

1. Starosta obce Kvilda byl poucen o:

a)moŽnosti.podat|o1tr1[imuorgánu.námitkyprotikontrolnimzjištěním
do 15 dnů ode dne oo,ueJni-.ňiótoxotu o řoni'.ot" (srov' s 13 zákona

o kontrole),

b)povinnostid|e$129a.odst,2a3zákonaoobcíchseznámitnanejbliŽším
zasedáni Zo s výs|edky- u.kut"encn" koni|.Jv " oi:1'.Ť'..^.lu"'h opatření

k napravě kontro|óu .'ště;;;ň.'n"jo.L1rů a k zamezeni jejich opakováni,

popřipad! ,")ňár..it Zó se.;ňů;"ilm, jakým se tak jiŽ sta|o,

c)povinnostizveřejnitneprod|eněinformaci.ojednániZov'tétověcivčetně
návrhu opatřeni x nap..uélř"řip"ác '.o91",iř" 

)pt''ouu nápravy, na úřední

desce obecniho úřadu po áóuů nb;rnenc 15 dnů,

d)povinnostiPida11,11:oodstraněniaprevencinedostatkůzjištěných
při kontrole dle $ 10 odst 

"z-.iion" o roniío]"]náp.ooleně po projednání

výstedků kontro|y n" ,","J áni Zo " 
uvoJláňi Joi.umentu pod|e $ 129a

odst. 3 zákonao oocich];;il;;ái áo 
,o 

m;sicťr od procesniho ukončeni

provedené kontro|y,

e)povinnostiobcedle$129aodst.4zajistitnápravunedostatkůzjištěných
kontrolou'

2'Starostabyldá|epoŽádán,abv9db9ru.veřejnésp1ávy,-dozoruakontro|y
Ministerstvá vnitra, na a!1e3u Ministerstvo *itiá, oonor v'ere'né správy, dozoru

a kontroty,' 
";l;l *J!n-u" 

'"i;"-'i* 
.21 

'Praha 4' IDDS: 6bnaawp'

ke sp' zn. trnv-ilooztoor-2018 poskytl kopie:

a)informaceomistě,doběanavrŽenémprogramupřipravovanéhozasedání
zo, nriěňz uuJou výsledky kontroly projednány'

b)zápisuzezasedáni''ZO,včetně:-,]i1Y.nnápravných-opatřeni,vjehoŽ
průběhu byly výsledký i<ontro|y p.oj"jňjnv,l uýrá přijata odpovidajicí

opatróni =pbíu 
s termínem jejich rea|izace,

c)dokumentuzveřejněryhonaúřední-desceobecníhoúřaduKvildapodobu
ne1máně 15 dnů oorraááiciho řádné '""ržiňJŇ 

závérťt plynoucích ztohoto

pro;eánání výs|edků k;iL!.špJu s pri;atými opatřenimi,

d)zprávyoodstran.ěniaprevencinedostatkůzjištěnýchpřikontrolevesmyslu
s 10 odst' 2 zákonal=ř;;ř;",-Řt"'j.luá" oóxradat konkrétní nápravu

zjištěných nedostatk.j' ;' ř; 
-".inroo1enc 

* ;,?"*ání^vÝs|edků kontroly

nazasedá nÍ Zo, n"rpoloůÍ ušár oo ě [.É'icď oo procósniho ukončení

provedené kontroly'
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10. PosLEDNi KoNTRoLNi ÚKoN

Všechny originály podk|adů zapůjčených pro vý.konkontro|y byly vráceny.

Následně uvta xoliňla na mist-ě utioneLn" áne 29. s1.pna.2018 ve.13:00 hod.

podáním předběŽná informace o 1oniiornňn 
';isteních 

(pos|ední kontro|ní úkon).

Za kontro|ní skupinu Ministerstva vnitra:

JUDr. o|ga Petríková, LL.M., v. r.

vedoucí kontrolní skupiny

Mor. Martina Ernest, v' r'
člěnka kontrolní skupiny

Za správnost vyhotovent:

Ino. Bc. Tomáš PÓs|

ve-douci oddě|en í kontroly

oáĚái""i"iné správy, do2oru a kontroly Ministerstva Vnitra

El€kÍonický podpis. 24.9.20I8

cenifikát autora podpisu :

15 ťiili.i::iJ;ll1-.fi]',,"..
PlauŇsl do: 26'ó'20l9


