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1. PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNi ZJiŠTĚNi

Praha 7 prosince 2016
Počet Itstú 10

1.1 Zahájeni kontroly

Kontrola výkonu samostatné pusobnosu sverené orgánum rněstyse Cachrov
(dále Jen .kontrola") byla zahájena dne 24 listopadu 2016 předánirn pověřeni
ke kontrole č J MV·149200·2!ODK-2016 (první kontrolní úkon) starostce
městyse. pani Janě Kocurové

C j. MV-149200-4/0DK-2016

PROTOKOL

o kontrole výkonu samostatné působností provedené u městyse éachrov
na základě ustanovení § 129 a násl. zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

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

Poučení o povinnosti poskytnout součinnost ve smyslu ustanovení § 10 odst 2
zákona č. 255/2012 Sb, o kontrole (kontroím řád) ve znění pozdějších
předpisů (dále jen .zákon o kontrole") bylo městysi zasláno spolu s informaci
o provedení kontroly Starostkou bylo Jeho přijeti potvrzeno rovněž při předání
pověřeni. Osobou pověřenou poskytnout součinnost ve smyslu ustanoveni § 10
odst 2 zákona o kontrole byla pani Jana Kocurová. s arostka městyse

Kontrolovaná osoba: méstys Čachrov 2. KONTROLA FUNGOVÁNi ORGÁNŮ MĚSTYSE

Kontrolující: vedouci kontrolni skupiny Mgr. Matěj Štěpán 2.1 Dodržováni postupu při naplňováni ustanovení § 92 až 96 zákona o obcích
(pravidla pro svoláváni a konání zasedání ZM)

členka kontrolní skupiny Mgr. Jana Suchanová
Dodržováni ustanoveni § 92 až 96 zákona o obcich tI pravidel stanovených pro
svotávánt a konáni zasedám lM, byto prověřeno na základe předloženych
dokumentu

• zápisů ze zasedám lM
• Informaci o mistě době a navrženém programu připravovanéno

zasedání lM (dále též .pozvánka"),
• dalších matenálů Jež stoužiív Jako podklady pro rozhodováni lM

V kontrolním obdobi se konala níže uvedená zasedání ZM

člen kontrolm skupiny Ing. Tomáš Třiska

Datum a čas kontroly
na mis tě: 24 listopadu 2016 od 9'00 hod do 11 45 hod

Kontrolované obdobi: 1 listopadu 2015 - 24. listopadu 2016

Předmět kontroly: Dodržováru ustanoveni § 12. § 16, § 39, § 41, §43, § 84.
§ 85, § 87. § 92-96 a § 117-119 zákona Č 128/2000 Sb
o obcich (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předprsu
(dále Jen .zákon o obcích"). § 5. § 14-18 zákona
č. 106/1999 Sb .. o svobodném přístupu k informacim. ve
zněnl pozdéjšich předpisů (dále Jen .InfZ"), § 26 a § 69
zákona č 500/2004 Sb . správní řád. ve znění pozdějších
předpisů (dále Jen ..správní řad"). a případně dalších
souvisejících oblasti samostatné působnosti svěřených
orgánům městyse

,-
Rok 2015 Rok 2016

Zasedánll Oznámeni o konáni I Přitomno Zasedáni I. Oznámeni I Přitomno
ZM lAsedánl ZM členů ZM ZM o konáni zasedánl élenůZM

zveřejněno ZM zveřejněno

'7 12 9 12 18 12 9/9 173 9 3 - 18 '2

21 4 13 4 - 22 4

[ 30 6 226-77

13 10 5 10 14 10

8!8

8:8

e..8
V městyse Čachrov re v současně době 8členné zastupitelstvo méstyse (dále
též .lM"), kde z puvodné zvoleného 9členného lM reziqnovat člen lM na SVU)

mandát. a na uprazdněné misto nebyl žádny nahradník
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'1 Předchazepci zasecám lM se .'S<~teč"lc dne 29 l'lna 2015
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.., Mez, zasedan.m mez' xonanyrm ve dnec 30 června a 13 flJ"" 2016 se uskutečrntc
zasecam ZM a o dne 29 srpna 2016 tere ovšem nesplnilo požadav~y kladene ustanovemrr
§ 92 odst 3 věta prvrl zasooa o obc.ch

7 dní před konanim přrslušného zasedání lM Pozvanky městys vyvěšuje tež
zpusobem umožňujícím dálkovy přístup tj na elektronické úřední desce Na
základě předloženýcn dokumentu tak lze konstatovat ze městys splníl
povínnost vyplyvajici z ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích. dle ktereho
obecní ůřad mtormuje o miste dobé a nevrienem programu připravovaneho
zasedání zestupuetstve obce. miormect vyvésí na úřední desce obecního ůřadu
alespori 7 dm před zasedáním zestupnetstve obce. kromě toho můie mtotmeci
uveiejmt zpusobem v misté obvyktym

7 l předložených pozvánek na zasedání lM a prezenčních listin Je patrné. ze
príncip veřejností zasedání ZM vyplývající z ustanovení § 93 odst. 3 zákona
o obcích. dle kterého zasedání zastupítelstva obce je veřejné byl dodržen

8 lápísy ze zasedání lM uskutečněných v kontrolovaném období JSouopatřeny
podpísy starostky a dvou určených ověřovatelů Městys tak dodržel
ustanovení § 95 odst. 1 věta první zákona o obcích. dle ktereho se
o prubětiu zasedání zastupitelstva obce poiuuje zépts, který pooetnsuj«
slarosla nebo mistostarosta a určení ověřovatelé

Kontrolní zjištěni:

V kontrolovaném obdotn se uskutečnilo celkem 5 zasedání lM Porovnaním
předložených zápisu ze zasedání lM a dat Jejich konání bylo zjištěno. že
zasedání lM se vždy konalo v termínu do lií měsíců od konání předchozího
zasedání lM tedy v souladu s ustanovením §92 odst. 1 věta první zákona
o obcích. dle něhož se zestuoueistvo obce schází podle potřeby. nejméně však
jedenkrát za 3 měsíce

2 lasedání lM se soudě dle pozvánek na zasedání lM. konala vždy v zasedací
místnosti Ůřadu městyse Čachrov tedy v souladu s ustanovením § 92 odst. 1
věta druhá zákona o obcích dle kterého se zasedánl zestutntetstve obce
konají v územním obvodu obce

3 V kontrolovaném období se nevyskytl případ svolání zasedání lM na základě
žádosti (resp. případ nevyřízené žádosti) jedné třetiny členů lM nebo hejtmana
kraje Méstys tudíž nebyl povínen postupovat dle ustanovení § 92 odst. 1
věta čtvrtá a pátá zákona o obcích dle kterého je starosta povinen svolat
zasedánl zestuonetstve obce. požádá-II o 10 alespoň jedna tieune členů
zas/upllelstva obce nebo hejtman kraje. zasedání zaslupílelstva obce se koná
nejpozději do 21 dnu ode dne kdy žádost byla ooručene obecnímu ůřadll

9 V kontrolovaných zapisech Je vždy uveden počet přitomných členu lM
(a jmenovítě tež přehled omluvených členu lM). schválený pořad jednáni
pruběh a výsledek hlasováni a přijatá usnesení V zápisech je k jednotlivým
projednávaným bodum programu zasedání lM podrobně zaznamenana
rozprava a diskuse členu lM I přítomných občanu Obec tedy plní požadavky
dané ustanovením § 95 odst. 1 věta druhá zákona o obcích. dle kterého se
v zápise vždy uvede počel ornomnycr; členú zastupitelslva obce. schváleny
pořad jednání zestuonetstve obce. průběh a vysledek hlasování a pňjata
usneseni

4 Ve všech kontrolovaných případech se zasedání lM konala za přltomnosn
nadpoíovičnl vétšmy všech členu lM tudíž nebylo zjíštěno porušení
ustanovení § 92 odst. 3 věta prvni zákona o obcích. dle néhož
je zestupnetstvo obce schopno se usnášet je-II při/omna nadpolovíční vétsm«
všech jeho členil Z předloženych zápisu nevyplývá ani to. že by nastal případ
předpokládaný ustanovením § 92 odst. 3 věta druhá a třetí zákona o obcích
dle kterého iesttne pň zahájení jednáni zestuouetstve obce nebo v jeho
pruběhu neni při/onma nedpotovtcni většina všech členu zaslupítelstva obce
ukonéí před edaJ1ci zeseoem zestupnetsív» obce. do 15 dnu se koná jeho
náhradní zasedánl

Samotné zápisy ze zasedání lM nejsou opatřeny daty jejich vyhotoveni
Dodrženi zákonem stanovené 10denní lhůty pro pořízení zápisu proto nebylo
možné ověřít

10 Kontrolní skupina ověřua že zápisy JSou na úřadě městysu dostupne
k nahlédnuti Městys edy plní v časti dostupnosti zápisů. povinnost danou
ustanovením § 95 odst. 2 věta první zákona o obcích. dle kterého zápIS ktery
Je nutno pořídit do 10 dnu po skončeni zasedání. musí být utoien na obecnim
ůřadu k nahlédnutí

5 Bylo ověřeno že všechna usnesení byla přijata nadpolovíční většmou všech
členu lM. tedy v soutadu s ustanovením § 87 zákona o obcích. dle něhož
k platnému usnesení zestupúetstve obce. rozhodnuti nebo volbě Je tfeba
souhlasu nadpolovíční větŠiny všech členů zestuonetstve obce, nestenovi-h
zvláštní právní předpis jinak

6. Městys kontrolní skupině předložil pozvánky na zasedání lM konaná
v kontrolním obdobl. Všechny jsou opatřeny datem vyvěšení na úfedni desce
a sejmuti z ní. přičemž tato data dokJádají zveřejnění pozvánky vždy rmnlmálně

Doporučeni:

Kontrolní skupina oopotvčuie. aby zápisy ze zasedáni ZM byly opalřovány
datem vyhotovení. nebot uvedení tohoto zajIsti stvrzení skutečností, že zápís ze
zasedání byl vyhotoven v zákonné Ihtitě
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12 Zastupitelstvo městyse vydalo na základě ustanovení § 96 zákona
Jednací řád Jednací řád Zastuprtelstva městyse Čachrov byl
na zasedání lM konaném dne 30 prosince 2014

o obcích
schválen

Kontrolní zjištění:

V kontrolovaném období byly prověřovány následujici náhodně vybrané
dispozice nemovitým majetkem

Typ dispozice Označeni Zveřejněni Schváleni
nemovitosti záměru dispozice

p p c 506 399/6 26 4 2016a 399/7 o celkove 1M 15 7 2016 NEpacm výměre159m' 30 6 2016
vše v k li Cachrov 12 5 2016

----
P P e 14C8/1 25 10 2016
333115a 10/4 vše cos.io2 pacm
1/ k ů Javorna na oescnvaeno
Šumavé O 11 2016

část P P c
1399/1 o vymére

-: 7 20'680 m2 a MSII 1M
3 orooej p p Č 398 . '3 10 2016

o vyméle450 m' 25 7 2016 za' ....lIt('!;Jto

obav k li Javorna
na Šurnavé

smlouva
o smlouvě p P t: 35,6abudoucí o zřtzeru 1M ANO107/1 oba v k ú nezveřejněn '4 00 20'6věcnéhoblemene 13 'O 2015 (částečně)

a smlouvěo právu OnenSvél
provéststavbu

smlouva
P P t 16611o s-nloově

bodoucio zřizeru 1661316612 1M ANO16«/1 4851216311 nezveřejněn 14 10 2016vécnehoblemene a 487 vše v k u 13 C 20'5 (cástečné;
a smlouveopravu Cachrovprovéststavbu

11 Nebylo zjištěno. že by ve sledovaném obdobi byly podá~y námitky člena ~M
proti zápisu ze zasedání lM. Postup podle ustanoveni § 95 odst. 2 veta
druhá zákona o obcích. podle kterého o námitkách člena zestuottetstv» obce
proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zas/upitelstva obce, tak nebyl
městysem uplatněn.

2.2 Zřízení a složení výborů zastupitelstva městyse - ustanoveni § 117 odst. 2
a odst. 4, § 118 odst. 2 a odst. 3, § 119 odst. 1 zákona o obcích

Pro volebm obdobi 2014 - 2018 zřidilo lM a svém ustavujicirn zasedáni
konaném dne 6. listopadu 2014 finanční výbor a kontrolní výbor. resp zvolilo
předsedy těchto výborů (oba JSou členové lM), a Jejich členy. Výbory JSou
tříčlenné, přičemž jejich členové nejsou (a nebyli) starostka, mistostarosta.
tajemnik obecniho úřadu (funkce tajemnika neni zřízena) ani osoby
zabezpečurlcí na úřadu městyse rozpočtové a účetni prace

2 Městys splnil povinnosti plynou ci z ustanoveni.

aj § 117 odst. 2 zákona o obcích, dle kterého zestupitetstvo obce zňzuje
vždy finanční a kontro/nl výbor.

b) § 117 odst. 4 zákona o obcich. podle kterého piedsedou vybotu je vždy
člen zastupitelstva obce; to neplati jde-Ii o předsedu osadního výboru
(§ 120).

c) § 118 odst. 2 věta první zákona o obcích podle kterého počet členu
výboru je vždy IIchy.

d) § 119 odst. 1 zákona o obcich podle kterého ťinenétu a kontrolní výbory
jsou nejméně tlíčlenné. jejich členy nemohou být starosta. mistosteroste.
tajemník obecniho úřadu am osoby zebezpečuuci rozpočtové a účetni
práce na obecním úřadu

3. NAKLÁDÁNí S NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTYSE

K prověřeni, zda městys při nakládáni s nemovitým majetkem splní I podmínky
stanovené zákonem o obcích, byly užity

• záměry městyse nakládat s nemovitým majetkem.
• zápisy ze zasedání ZM,
• uzavřené smlouvy k posuzovaným díspozicim nemovitým majetkem.

2 Záměr méstyse smlouvou o smlouvě budoucl zřidrt věcné břemeno a právo
provést stavbu, uvedené výše pod pořadovým čislem 4 a 5 . nebyl zveřejněn
na úřední desce úřadu méstyse ani způsobem umožňujícím dálkový přistup.
Nezveřejněni záměru vede k neplatností uzavřené smlouvy Timto městy s
porušil ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcich. dle kterého záměr obce
prodat. směnít, darovat pronajmout. propachtoval nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je ptenecbet jako výprosu a záměr
obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vtestmctvi obce obec zvefejní
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po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce
vyvěšením na uredn! desce obecního uřadu aby se k nému mohli zéjemc.
VYjádfit a předlotlt své nabídky Záměr muže obec tež zvetem« zpusooem v
místě obvyklým Pokud obec záměr nezveřejní je prevni jednání neplatne
Nemovité věc se v záměru omeč! udajl podle zvláštního zákona otetnytr» ke dm
zveteměni záměru

Upozorněni:

3

Kontrolní skupma upozorňuje že tam. kde zákon stenovt povmnost zveřejněni
zaměru (výzvy k podávání nabídek) na úředni desce za účelem posilení
nospodémosn a transparentnosti majetkově aispouce znemené nesplněni
povmnosu zveiejmt takový dokument takové porušeni zekone, v důsledku
něhož je uskutečněná majetková dispouce pro rozpor se zákonem podle
ustanoveni § 39 zákona o obcích neplatná (VIZ rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 26 záli 2012 sp. zn 30 Cdo 2373(2012). Ustanoveni § 39 odst. 1 věta treu
zákona o obcich poslihuje nezveřejnění záměru absolutni neplatností
majetkoprávního jednání (neplatnost smlouvy však muže konstatovat
výhradně soud na záktadě podané žaloby na neplatnost právnlho jednání
stejně jako je tomu u konstatováni neptetnosu na základě nedodržení
ustanovení § 41 odst. 2 zákona o obcich) Okolnost spočivejici v lom. že záměr
cuspouce majelkem méslyse nebyl fádně zveřejněn. nebo byl zveřejněn
chybně umožňuje zpochybnit plalnost smlouvy všem potenaslnirn zájemcům
o ptedmětnou nemovitosl. kletí se pro porušeni povmnosti městyse o tomto
záměru vůbec nedozvěděli nebo neziskali informace uplné ČI pro ně podstatně

Kontrolnl skupme dále upozorňuje. že k 1 červenci 2016 nabyla účtnnost:
novela zákona o obclch. kterou těž došlo k rozšíření okruhu majetkoprávnlch
oisoouc které vyžaduji zveřejnění záměru. a 10. mimo une právě o zřízení
práva stavby V podrobnostech k probiemstice záměru obce k oispoztcim
nemovitým majetkem. odkazujeme na metodickě doporučeni odboru veřejné
správy. dozoru a kontroly Mmisterstva vnitra č. 7 2 - Povinnosti obcí při
nakládáni s obecním majetkem podle zákona o obcich. které bylo zéstuoi» obce
předáno v den kontroly

Z předložených podkladů vyplývá. že o prodeji výše uvedených nernovitos í
rozhodlo ZM. jakožto přislušný orgán městyse dle ustanovení § 85 písmo a)
a m) zákona o obcích dle kterého zastupitelstvu obce le dále vyhrazeno
rozhodováni o nabyti a převod hmotných nemovitých věci včetně vydáni
nemovnosti podle zvláštních zákonů. s výjimkou íntenýrskych sití a pozemních
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komuruksci převod bytu a nebytových prostoru Z majetku obce a nabyti
a pfevod prava stavby a smluvni ziizeru práva stavby k pozemku ve vtestntctvt
obce V případě pachtu pak městys využíl ustanoveni § 84 odst. 4 zákona
o obcích. podle kterého zestupnetstvo obce SI může vyhradit dalšl pravomoc
v samostatne pusobnosti obce mtmo prevomoct vyhrazené radě obce podle
§ 102 odst 2

Kontrolni skupina se rovněž zaměřila na s utečnost zda přislušny organ
městyse u vybraného vzorku dispozic nemovitýrn majetkem rozhodnul
o podstatných náležitostech zamýšleného právniho jednáni zejména
o předmětu drspozice druhé smluvní straně a ceně Kontrolni skupina
konstatuje že smlouvy u prověřovaných dispozrc nernovrtyrn majetkem byly
uzavřeny se smluvními stranami uvedenými v přislušných usneseních lM
Stejně tak Je možné konstatovat. že ostatní podstatné náležitosn smluv
schválené ZM se staly součástí smluvniho Ujednáni

Pachtovni smlouva (výše uvedená pod pofadovým čisrern 1 ) nebyla opatřena
doložkou potvrzující splnění zá onných podminek pro zveřejněni záméru
disponovat nernovitýrn majetkem a schváleni dispoztce přislušným orgánem
méstyse Timto městys porušil povínnost danou ustanovením § 41 odst. 1
věta první zákona o obcích. dle něhož podmlfíuje-II tento zákon platnost
právního jednání obce oreocnoztm zveteménim scbvélenim nebo souhlasem
opatří se listIna o tomto prévnim jednání doložkou líž bude potvrzeno že tyto
podmínky JSou splněny. Stejné tak smlouvy o smlouvě budoucí zřídit věcné
břemeno a právo provést stavbu. uvedené výše pod pořadovým čislem 4 a 5

byly touto doložkou opatřeny jen částečně (pouze datem schválení dane
majetkoprávni dispozice orgánem městyse) a o z duvodu že městys
nezveřejnil záměry k těmto majetkoprávním dispozrcirn (VIZ vyšel

6

Upozornění:

Neuvedení doložky sice nezpusobuje neplatnost uzavřene smlouvy, avšak
kontrolni skupina v soutadu s povinností stanovenou výše cuovenym
ustenovenlm § 41 odst. 1 zákona o obcích upozomuje na nutnost opetietu
každé smlouvy o majetkoprávních úkonech doložkou prokazujíci splněni
zakonných podmínek. tj. zveřejněni záměru a rozhodnutí pf/slušného orgánu
měslyse. Zákon nestanoví nétežnosti doložky. ta by však méla být konkrétní
a obsahovat konkrétní údaje (v tomto smyslu je lřeba dúsledně dbál. aby daná
doložka obsahovala platné - správné údaje). Není vhodné pouhé konstatování.
že •.záměr byl zvetejnén: nebo že .uzevtem smlouvy byto scnvéteno
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zaslupíte/stvem obce" apod kleré ne/ze považoval za určité V tomto smyslu
lze doporučit, aby součásti smlouvy byla nejen doložka podle ustanoveni § 41
od t 1 zákona o obcích, ale Jako jejl přílohy I kopie zveiejnénéno zéméru
a ptíslušného usnesení lM Pokud jde o mtormeci o zveřejnění záměru, je
vhodné (a s ohledem na aktuální judikaturu I nutné) uváděl I údaj o rveremét»
na elektronické úředni desce ve smyslu ustanovení § 26 odst 1 správního řádu
Doložka muže být přímo součástí textu smlouvy v samostatnem ustanoveni
může být ovšem opatřována rovněž následně, kupříkladu razítkem na jejím
pisemněm vyhotoveni s předmětnýml údaji (údaje o vyvěšení na úřednl desce.
datum schváleni příslušným orgánem městyse)

Ve výše uvedenych přtpadech postupoval rněsrvs.

- v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 pisrn. f) zákona o obcích, podle
kterého má občan právo požadovat projednání určité zéletitosti v obtesu
samostatné pusobnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce, je-Ii žádost
podepsána nejméně 0.5 % občanů obce musí být projednána na jejich
zasedám nejpozděJi do 60 dnu jde-II o působnost zastupítelstva obce.
nejpozději do 90 dnů,

v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 pism. g) zákona o obcich, podle
kterého ma občan obce právo podávat orgánúm obce névmy, připominky
a podněty orgány obce je vyřizuji bezodkladně. nejdete však do 60 dnu
jde-II o pusobnost zastupílelstva obce. nejpozději do 90 dnu.4. VYTVÁŘENí PODMíNEK PRO NAPLŇOVÁNí PRÁV OBČANŮ MĚSTYSE

K prověřeni zpusobu, jimž méstys vynzuje podáni občanu, byly využity.

zápisy ze zasedáni lM,
podacl denik,
pisemnostl, jimiž se občané městyse (připadné dalši osoby. zejména
řyzrcké osoby starší 18 let vlastníci na území městyse nemovitost) obráuli
na městys
plsemncsn. Jimiž městys na daná podáni reagoval

5. OSTATNí POVINNOSTI NA ÚSEKU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

5.1 Evidence právních předpisů městyse a dostupnost dalšich právnich
předpisů či jiných dokumentů

Kontrolni zjištění:

Kontrolní zjištění:

1. Vyřizování podáni občanu bylo ověřeno u konkrétních. niže uvedených
namátkově vybraných podáni směřujicích do oblasti samostatné působnosti
méstyse

Méstys v kontrolovaném období vydal ruže uvedenou obecně závaznou
vyhlášku (dále jen .OZV")

Předmět podáni IDoručeno
Číslo

Jednacl I

Vyřízeno

lozvč, Označení I Schválena Vyvěšena na Zaslána j
(název) ZM dne úřední desce MV 1

23 3 2016 ano12015 o rrustrucn poptatcicb 17 3 2016 - ,
(8 .: 20151

8 4 2016Datum I Způsob

Žádost o revuanzac, 3 2 2016 bez Č j 17 3 2016 projednáno lM--
ŽadoSI o sděleni 10 2 2016 '16116 Hl 3 2016 pisemná Odpoved

1-_!:~d~~~OdkUP 15 2 2016 123/16 17 3 2016 prOjednáno lM. ----
I žacost O sděleni 29 2.2016 149/16 10.3 2016 plsemná Odpověď----

Zádcst o stanovisko 1 3 2016 bez č. j 17 3 2016 projednáno lM

Nesouhlasné 22 7 2016 1984/16 13 O 2016 projecnéno lM
stanovisko občanu

Žádost 3 10 2016 beztJ 4 11.2016 prsernná ocpověd

2 výše uvedená OZV byla řádné vyhlášena v souladu s ustanovením § 12
odst. 1 zákona o obcích podle kterého obecně závazné vyhlášky a netizen!
obce ml/si být vyhlášeny což je podmínkou platnosti právního předpiSU obce
vyhlášení se provede tak. že se právní předpiS obce vyvěsi na úřední desce
obecního úřadu po dobu 15 dnů; dnem vyhlášení právního předp,sl/ obce
je první den jeho vyvěšení na (ířední desce; kromě toho může obec uveteuu:
právní pfedp/s obce způsobem v místě obvyklým-

3. Městys nevede evidenci vydaných právnich předpisů, které vydal, čímž porušil
ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích, podle kterého obec vede evidenc,
právních pledpisů. které vydala; evkienoe právních pfedpisů obsahuje čisto
a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti
datum nabyti jeho ůčmnostl. popřípadě í datum pozbyti jeho ptatnosti: právni
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předpisy obce se označuJI poteoovvmi čisty, cisem« rada se uzavírá vždy
koncem každého kalendářního roku. Současně tak městys nemůže naplnit ani
svou povinnost mit evidenci každému přistupnou na úřadu městyse dle
ustanoveni § 12 odst. 5 zákona o obcích
Upozornění:

Kontrolní zjištěni:

Kontro/ni skupme uoozcnme starostku na povinnost městyse vést evidenci
prévntcn předpisu. které vydal. a to tak. aby obsahovala všechny údaje daně
ustanovením § 12 odst 4 zákona o obcich tj čtsto a naze v právnlho předpisu.
datum jeho schválení, datum nabyli jeho platnosti. datum nabyti jeho účinnosti.
popřipadě datum pozbyti platnosti V této eviaenci musí být obsaženy veškeré
právní předpisy vydané méstysem. a 10 včetné téch. které již pozbyly platnosti
či právních předpisLi zrušovaclch Tato evidence pak tnusi být léž doslupná na
úřadu méstyse k nahlédnuti (viz níže)

1. Kontrolni skupina ověřila exrstenci úředni desky a JeJinepřetržitou přistupnost
Městys plni povinnost danou ustanovenim § 26 odst. 1 věta prvni a druhá
správního řádu. dle něhož kaidy sprévru orgán zřizuje úředni desku. která
musi být neoretrilt« veřejné přistupná, pro orgány uzemnlbo samosprávného
celku se zřizuje jedna úřední deska

2 V den kontroly nebyl z oblasti výkonu samostatné působnosti zveřejněn
na úředni desce žádný dokument. tudíž povinnost daná ustanovenim
§ 26 odst. 1 věta třetí správniho řádu dle něhož obsah úřednl desky
se zvefejlluje , zpusobem umotnuiicim dálkový přistup. nebyla kontrolována.

6. PLNĚNi POVINNOSTi STANOVENÝCH INFZ

4 Všechny právní předpisy. které měslys vydal. JSoupřistupné u úřadu městyse
Vzhledem k neexistenci evidence právních předpisů městyse. tak městys splnil
povinnost danou ustanovením § 12 odst. 5 věta prvni zákona o obcích,
podle kterého právní předpisy obce a jejich evidence musi být každému
přístupny u obecniho areou V obci. kter« je vydala, jen v části přístupnosti
OZV

Postup městyse při vyřizování žádostí o Informace dle InfZ byl ověřen na niže
uvedených žádostech srnéřujicrch do oblasti samostatné půsoonosn městyse.

Datum ! I VyříZeno Informace
doručeni

ě.].

I 1
zveřejněnaDatum Způsob

5 2 2016 10312016 1~ 2 2016 OS . poskytnuti
1emřcrmaci

11 10 2016 2225/2015 25 10 2016 OS . poskytnuti nemřorrnaci

21 10 2016 227912016 9.11.2016 OS - poskytnuti neInformaci

5 OZV č 1/2016 vydaná v kontrolovaném období byla zaslána Ministerstvu vnitra
čimž městys splnil povinnost vyplývající z ustanoveni § 12 odst. 6 věta
první zákona o obcích. podle kterého obec zašle obecně závaznou vyhlášku
obce neprodlené po dni jejího vyhlášeni Mll1Isterstvu vnnrs

5.2 Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 43 zákona o obcích
(projednání závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumáni hospodaření)

Kontrolní zjištění:

2 Při vyřizováni žádosti vedene pod č J 227912016 nebyla Informace poskytnutá
v zákonné 15denni Ihutě ale 4 dny po jejím uplynuti. čímž městys porušil
ustanoveni § 14 odst. 5 písmo d) InfZ. podle kterého povmný subjekt posoudi
žádost 8 nerozhodne-I! podle § 15. poskytne tntormeci v souladu se žádostí ve
lhůtě nejpozději do 15 dnu ode dne přijeti žádosti nebo ode dne Jejího doplnění;
je-ti zapotfebl licence podle § 148. předloží v této Ihutě žadateli konečnou
ticenčni nebkiku.

1. Kontrolou bylo zjištěno. že závěrečný účet méstyse byl spolu se zprávou
o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 projednán
a schválen na zasedání ZM. které se konalo dne 30 června 2016. Obec tedy
splnila povínnost vyplývajicí z ustanovení § 43 zákona o obcích. podle
kterého závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupite/stvo obce do
30 červne následujlclho rokli a přijme opatření k nápravě nedostatků.

Upozornění:

5-.3 Dodržování postupu pří vedení úřední desky dle ustanoveni
§ 26 správního řádu

Při vyňzováni žadosti dle Inrz je tfeba oůstedně dodržovat zákonné lhůty
uvedené v ustanoveni § 14 a násl. /nrz. a to zejměna lhůtu pro poskytnutí
informací dle ustanovení § 14 odst 5 písmo d) Inrz. V pfipadě, že povinny
subjekt má závažné dúvody jako vyhledáváni a sběr údajů pro vyťizen! žeaosti
na více místech, vyhledáváni a sběr objemného množství mformací čí nutnost
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konzultace s jiným povinným subjektem, může Ihutu pro poskytnutí mformace
dle odst 5 písmo d) toholo ustanoveni prodloužil až o deset dnů, přičemž
samozřejmě platí. že žadalel musí být o prodlouženi lhůty I o jeho důvodech
vždy prokazatelně informován. a to včas před uplynutím Ihúty pro poskytnutí
mformace.

3. Nahlédnutim na Internetové stránky městyse www.mestyscachrov.sumava.net
kontrolni skupina zjistila. že městys nezveřejnil způsobem umožňujícim
dálkový přistup informace poskytnuté na základě žádostí uvedených v tabulce.
ani doprovodnou Informaci vyjadřujíci Jejich obsah. Městys tak porušil
povinnost danou ustanovenim § 5 odst. 3 InfZ, dle něhož do 15 dnů od
poskytnutí informací na žádost povmný subjekt tyto mformace zveřejní
způsobem umožňujlcim dálkový přístup, o mformaclch, poskytnulých v jiné než
elektronické podobě. nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnulých
informaci postečt zveřejnil doprovodnou tntormeci VYjadřující jejich obsah

Upozornéni:

Městysu se doporučuje, aby na svých intemetových slrankach do zvláštni
rubriky "VVročni zprávy. poskytnuté informace" ve smyslu ustanoveni § 5 odst
3 InfZ zveřejňoval způsobem umožňujícím dalkový přístup poskytnulé
informace na základé podaných žádosti v zákonné lhůtě Zákonnou povinnost
lze splnit zveřejněním textu poskylnulé odpovědi. popřípadě zveřejněnlm
stručného obsahu poskytnuté odpovědi. jedná-Ii se o rozsétitou odpovéď.
přičemž je třeba ve zveřejnéné informaci odstranit osobní ůdaje žadatele (jde-Ii
o fyzickou osobu) v souladu se zákonem č 10112000 Sb.. o ochrené osobních
ůdaju a o změně něklerých zákonů. ve znéní pozdějších předpisů

Kontrolní skupme též doporučuje městysu. aby se seznámil se stanoviskem
zdejUho odboru Č. 1/2012 (VIZ \YJl61..1!1'!.cr.c;jQSJJ5).které popisuje postup obce
(městysu) při zveřejněni informace poskytnuté podle InfZ (I s pfihlédnutim
k ochraně osobních údajů)

4 Při kontrole bylo Zjištěno. že mformace dané ustanovením § 5 odst 1 a 2 InfZ
zveřejňuje městys způsobem umožňujicim dálkový přistup. Na mternetových
stránkách městysu jsou tyto Informace zpřistupněny v rubnce .tntotmece
zveřejňované o povinném subjektu". Zveřejněné informace městysu v rámci
předepsaného souboru však nejsou zcela kompletní (neobsahuji veškeré
zákonem stanovené náležitosti) Městysem zveřejněný soubor povinné
zveřejňovaných informaci sice plně koresponduje se závazně předepsanou
strukturou dle prováděci vyhlášky Č. 44212006 Sb , kterou se stanoví struktura
informaci zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujicím dálkový
přístup. v platném zněni (dále jen .vyhláška č 44212006 Sb.), avšak uvedené
rubriky nejsou aktivní
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Konkrétně se jedná o rubriky:

8.1 Seznamy hlavních dokumentu - rubrika neni aktivní,
10 Příjem žádosti a dalšich podání - rubrika neni aktivní.
11 Opravné prostředky - rubrika neni aktivní,
14 1 Nejdůležitější používaně předpisy - rubrika neni aktivní.
15 1 Sazebník úhrad za poskytováni Informaci - rubrika neni aktivní
152 Usneseni nadřízeněho orgánu o výš: úhrad za poskytnuti informaci -

rubrika neni aktivni.
16 1 Vzory licenčních smluv - rubnka neni aktivni
16 2 Výhradní licence - rubnka neni aktívní.

Městys tak porušil ustanoveni § 5 odst. 4 InfZ dle něhož povinné subjekty
JSou povmny zveřejliovat mformace uvedené v odsteva 1 a 2 léž zpusobem
umožňujicím dálkový přístup. teto povmnost se nevzisnuje na povinné subjekly.
které JSou pouze fyzickými osobami. v pfipadě mformacl uvedených v odstavci
2 písm a) postečuje ke splnění této povinnosti uvedeni odkazu na místo. kde
JSou tyto mformace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.
strukturu zvetemoveoycr. mtormect stanoví prováděcí prévn: piedin«, ve
spojení s vyhláškou 442/2006 Sb, tím. že v době kontroly nebyly
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup ve struktuře
předepsané shora uvedenou vyhláškou kompletni povinné zveřejňované
informace.

Upozorněni:

Méslysu bylo doporučeno uvést neúplný soubor povínné zvetejňovaných
intormect do souladu se zákonem lak aby byly způsobem urnoinujtcím dálkový
přístup zveřejněny všechny mformace požadované v ustanovení § 5 odst 1 a 2
InfZ Pro zpracováni téchto mtormecl je nutne využil strukturu stanovenou
v přiloze Č 1 vyhlášky Č. 44212006 Sb V případě. že mformace podle struktury
vyhlášky JSou uvedeny na jiném misté než v rubrice povmné zveřejňované
tntormece, doporučujeme do rubnky povmné zveřejňované ínformace pro
snadnou orientect uvést alespoň hypertextový odkaz

4 Kontrolní skupině byla předložena výročni zpráva o činnosti méstyse v oblasti
poskytováni informací za rok 2015 Předmětná výroční zpráva byla zveřejněna
dne 25. ledna 2016. tj ve Ihutě stanovené zákonem, a obsahuje všechny
zákonem požadované údaje ve smyslu § 18 odst. 1 InfZ. Městys tak postupoval
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 InfZ, podle kterého každý povinný
subjekt musl vždy do 1 března zveřejnit výročnl zprévu za předchazející
kalendařni rok o své čmnosti v oblasli poskytováni informací podle tohoto
zákona obsahující nssteaujici úaeie:
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aj počet podaných žádosti o rnformace a počet vydaných rozhodnuti
o odmítnull tádosti.

b) počet podaných odvoláni proti rozhodnuti.
c) otns podstatných části každého rozsudku soudu ve věCI přezkoumáni

zákonnosti rozhodnuti povtnnéno subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnuti
informace a přehled všech výdajů. které povinný subjekt vynaložil
v souvislosti se soudn/mi itzentrm o právech a povínnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastni zaméstnance a nákladu na
právnf zastoupenI,

d) výčel poskytnutých vytvednict: lícencí, včetně oduvodnéni nezbytnosti
poskytnuti výhradní licence.

eJ počet stížností podaných podle § 16a. důvody jejich podání a stručny popis
způsobu jejich vyřízení

f) další rnformace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

3) Městys porušil ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích (obec vea
evuienc. právních předpisu. které vydala; evidence právnich předpisu oosenuie
číslo a název prsvrutio předpisu. datum jeho schválení. datum nabyti Jeho
platnosti. datum nabytI jeho účinnosti, popřípadé Idatum pozbytí jeho platnosti)
tím, že nevede evídenci právních předpisů, které vydal (doloženo
přehledem podkladů předložených při kontrole výkonu samostatně pusoonosu
dne 24 listopadu 2016. potvrzenym starostkou městyse)

4) Městys porušil ustanovení § 14 odst. 5 písmo d) InfZ (povmný subJekl
posoudi žádost a nerozhodne-Ii podle § 15 poskytne mformaci v souladu se
žádosti ve lhůtě nejpozději do 15 dnu ode dne přijeti žádosti nebo ode dne
jejího doplnění. je-Ir zapolřebi licence podle § 14a. předloží v této tnuté teaeteu
konečnou ncenčru nabldku) tím, ze žádost o poskytnutí ínformace vedenou
pod č. j. 2279/2016 nevyřídíl v zákonem stanovené lhůtě (doloženo žádosti
doručenou dne 21 řiJlla 2016 a odpovědi na tuto žádost ze dne 9 nstooeau
2016)

7. SHLEDANÁ PORUSENi ZÁKONA

Při kontrole byla shledána následující porušení zákona

1) Městys porušil ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích (záměr obce
prodat směnil nebo darovat nemovtty majetek, pronajmout jej nebo poskytnout
jako vÝPUjčJw obec zveřejní po dobu nejméně' 15 dnů před rozhodnutím
v onstusnem orgánu obce vyvésentm na úřední desce obecnino úřadu, aby se
k němu mohlr zájemci vyjádřit a předložit své nabidky: záměr muže obec též
zveřejnrt způsobem v místě obvyklým: pokud obec záměr nezveřejní je právní
jednání oeotetn« nemovitost se v zéměru označí údaji podle zvtestnmo zákona
platného ke dni zveřejnění záměru) tím, že nezveřejnil záměry
k majetkoprávnim dispozícím Ismlouvy o smlouvě budouci zřídít věcné
břemeno a právo provést stavbu, uvedené výše v textu pod pořadovým
číslem 4. a 5.1 (ootoieno přehledem podkladti předložených při kontrole výkonu
samostatné pusobnosti dne 24. hstopedu 2016. potvrzeným starostkou
městyse)

5) Městys porušíl ustanovení § 5 odst. 3 InfZ (do 15 dnů od poskytnot!
intormsci na žádost povmný subjekt tyto intormece zvetetm zpusobem
umožňujíclm dalkovy pfístup. o inťormeclcb. poskytnutých v jll1ě než
etektromck» podobě nebo mimořádné rozsáhlých elektronrcky poskytnutych
inťormeci postec) zveiejnn doprovodnou mtormeci vyjadřujÍcl jejich obsah) tím,
ze informace poskytnuté na žádost nezveřejnil způsobem umožňujícím
dálkový přistup (ootoženo přehledem podkladu předložených při kontrole
výkonu samostatné působnosti dne 24 listopadu 2016 potvrzeným starostkou)

2) Městys porušil ustanovení § 41 odst. 1 věta první zákona o obcich
(podmlfiuje-/J tento zákon platnost právniho jednání obce oteocnoztm
zveřejněn lm. schválením nebo souhlasem. opatři se listina o tomto právním
jednání doložkou. již bude potvrzeno. že tyto podmínky jsou splněny) tím, že
pachtovní smlouva k pozemkům p. č. 506, 399/6 a 399n, o celkové výměře
1519 m2, vše v k. ů. Čachrov (výše v textu uvedená pod pofadovým čislem
1.), nebyla touto doložkou opatřena (doloženo kopíl pfedmětně smlouvy)

6) Městys porušil ustanoveni § 5 odst. 4 InfZ (povínné subjekty JSou povll1ny
zveřejňovat rnformace uvedené v odstavci 1 a 2 réž způsobem umožňujícím
dálkovy přistup ..) tím, že ke dni kontroly nebyly zveřejněny kompletní
informace dle § 5 odst. 1 a 2 InfZ způsobem umožňujicírn dálkový přístup
ve struktuře předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb. (doloženo přehledem
podkladů předložených při kontrote výkonu samostatné pusobnostt dne
24. listopadu 2016. potvrzeným starostkou méstyse. a dále výtiskem
internetových stránek městyse ze dne 24. listopadu 2016).

8. DOPORUČENi MOŽNÉHO ŘEŠENi ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ
(§ 129a odst. 1 zákona o obcích)

Starostka požádala o uvedení doporučeni možných řešeni zjištěnýcn
nedostatků Jednotlivá doporučeni k nedostatkum nedosahujícím íntenzity

15
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porušení zákona byla sdělena před ukončerum kontroly a jsou uvedena
u jednotlivých kontrolnich zjištěni.

k [ednotlivýrn porušenlm zákona určit osobu (osoby) odpovědnou za dodržování
povinností s anovených příslušnými ustanoveními zákona o obcich a InfZ.
příp stanovit vnitřní mechanismus k zamezení opakováni uvedených
nezákonných postupů obceDoporučená opatření k nedostatkum dosahujicrm Intenzity porušeni zákona

JSounásledující.
9. POUČENi

1) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů městyse:
k nápravě vzníklé situace která je ve smyslu Jistoty právních vztahu
do budoucna žádouci. lze přistoupit tím že na základě Iniciativy ze strany
městyse bude vyvoláno jednání s osobou považovanou za tu. Již v současnosti
svědči právo stavby na předmětných pozemcích na základě uvedeného
jednání a souhlasného prohlášení o neplatnosn uzavřených smluv je pak třeba
vrátit přijaté plnění teprve po realizact tohoto kroku je možné přistoupit
k zopakování celého procesu od zveřejněni záměru přes výběr zájemce až po
rozhodnutí příslušného orgánu méstyse o uzavřeni nové smlouvy

2) Opatřeni k odstraněni důsledků nezákonného postupu orgánů městyse:
nelze přijmout nápravné opatření k odstraněni dusledku nezákonného postupu
obce.

Starostka méstyse Čachrov byta poučena o

a) možnosti podat kontrolmrnu orgánu námitky proti kontrolnim zjištěním
do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole (srov § 13 zákona
o kontrole).

b) povinnosti ve smyslu ustanoveni § 29a zakona o obcích seznámit na
nejbližším zasedání lM s výsledky uskutečněné kontroly a předložit návrh
opatřeni k nápravě kontrolou zjištěných nedostatku a k zamezení jejich
opakováni, popřípadě sezná mít lM se způsobem jakým se tak JIŽstalo
současně byla upozorněna na povinnost zveřejnit neprodleně lnřormaci
o jednáni lM v této věci včetně návrhu opatřeni k napravě. popřipadě
sděleni o zpusobu nápravy na úřední desce úřadu městyse po dobu
nejméně 15 dnu

c) povinnosti podat zprávu o odstraněni a prevenci nedostatku zjrštěných při
kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst 2 zákona o kontrole, neprodleně
po projednáni výsledku kontroly na zasedání lM a vyvěšení dokumentu
podle ustanoveni § 129a odst 3 zákona o obcich nejpozději do 6 měsícu
od procesního ukončení provedené kontroly

d) povinnosti obce ve smyslu ustanoveni § 129a odst 4 zajistit napravu
nedostatků zpštěných kontrolou

e) dalšim postupu Ministerstva vnitra, které bude I nadále sledovat plněni
výše uvedených povinnosti a též řádné plněni všech povinnosti
plynoucích obci v oblasti výkonu samostatné pusobnosti z ustanoveni
zákona o obcích a jiných právnich předpisú

3) Opatřeni k odstraněni důsledků nezákonného postupu orgánů méstyse:
neprodleně zavést evidenci všech právnich předpisu které městys vydal,
s předepsanými údaji (číslo a název právního předpisu datum jeho schváleni.
datum nabytí jeho platnosti datum nabyti jeho účinnosti. a v daném připadě též
I datum pozbyti jeho platnosti)

4) Opatřeni k odstraněni důsledku nezákonného postupu orgánů městyse:
nelze přijmout nápravné opatření k odstranéni dusledku nezákonného postupu
městyse.

S) Opatřeni k odstraněni důsledků nezákonného postupu orgánu méstyse:
zpusobem umožňujicím dálkový přistup zveřejnit I když s časovym zpožděn lm
veškeré poskytnuté informace na základě podaných žádosti o informace dle
Infl. popř, doprovodnou mforrnacr vyjadřujíci Jejich obsah

6) Opatřeni k odstranění důsledku nezákonného postupu orqánú méstyse:
doplnit soubor povinně zveřejňovaných informaci zveřejněných způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle ustanoveni § 5 odst 1 a 2 InfZ
(na intemetových stránkách městyse), a to dle struktury a se všemi údaji
požadovanými vyhláškou Č. 44212006 Sb

2 Starostka byla dále požádána aby odboru veřejné spravy dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra, na adresu Ministerstvo vnitra. odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly. nám. Hrdinů 3. 140 21 Praha 4 lOS 6bnaawp. ke sp zn
MV-14920010DK-2016 poskytla kopie

a) Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
lM, na němž budou výsledky kontroly projednány

b) zápisu ze zasedáni lM, včetně přijatých nápravnych opatření. v Jehož
průběhu byly výsledky kontroly projednány a byla přijata odpovidajici
opatřeni spolu s termínem jejich realizace

Opatření k zamezení opakování nezákonných postupu orgánu obce
uvedených pod body 1)-6):
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c) dokumentu zveřejnéneho na úřední desce Uřadu městyse éachrov po
dobu nejméně 15 dnů dokládajícího řádné zveřejnění závěru plynoucich
z tohoto projednaní výsledku kontroly spolu s přijatými opatřemrm

dl neprodlené po projednání výsledku kontroly na zasedaru lM. nejpozději
však do 6 měsícu od procesního ukončení provedené kontroly. zprávu
o odstranění a prevenci nedostatků zjišténých pří kontrole ve smyslu
ustanoveni § 10 odst 2 zákona o kontrole. která bude dokladat konkrétní
nápravu Zjlštěnych nedostatků.

10. POSLEDNiKONTROLNiůKON

Všechny Originály podkladu zapújčených pro výkon kontroly byly vráceny
Následně byla kontrola na mistě ukončena dne 24 listopadu 2016 v 11 45 hod
podáním předběžné informace o kontrolních zjrštérnch (posledni kontrolní
úkon)

Protokol byl vyhotoven dne 7 prosince 2016

Za kontrolní skupinu Ministerstva vnitra

Mgr Matěj Štěpán
vedouci kontrolní s upmy

;/J...:, ' Jcr:;{. <' /'

Mgr Jana Suchanová
členka kontrolni skupiny

/
/

Ing Tomáš Tříska
člen kontrol", skupiny
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