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Č. j. MV- 81988-8/ODK-2019

Praha 4. září 2019

Obec Dobrochov
JUDr. Ing. Miloslav Kříž, starosta
Dobrochov 43
798 07 Brodek u Prostějova
Vyrozumění o procesním ukončení kontroly výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům obce Dobrochov
V návaznosti na kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
obce Dobrochov, provedenou odborem veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra dne 26. června 2019, sdělujeme, že tato kontrola byla procesně
ukončena doručením vyřízení námitek proti protokolu o kontrole. Protokol o kontrole
č. j. MV- 81988-4/ODK-2019 ze dne 24. července 2019 byl obci Dobrochov
prokazatelně doručen dne 25. července 2019. Proti tomuto protokolu byly dne
8. srpna 2019 podány námitky ve smyslu § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), v platném znění (dále jen „kontrolní řád“). Přípisem ze dne 2. září
2019, č. j. MV- 81988-7/ODK-2019, pak bylo obci následujícího dne, tj. 3. září 2019,
zasláno vyřízení námitek. Doručením tohoto přípisu obci (prokazatelně doručeno dne
3. září 2019) byla kontrola ve smyslu § 18 písm. b) kontrolního řádu procesně
ukončena.
V návaznosti na tuto skutečnost si Vám dovolujeme připomenout, že nadále
trvá, a to ode dne 4. září 2019, povinnost na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce (dále též „ZO“) seznámit ZO s výsledky uskutečněné kontroly a v případě,
že byl kontrolou shledán nezákonný postup obce, předložit ZO, spolu
se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly, též návrh opatření k nápravě
kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě
seznámit zastupitelstvo obce se způsobem, jakým se tak již stalo.
Současně upozorňujeme na povinnost vyvěsit neprodleně na úřední
desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů informaci o jednání ZO v této
věci, včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy,
povinnost zaslat tuto informaci Ministerstvu vnitra, a na povinnost obce zajistit
nápravu nedostatků zjištěných kontrolou [viz § 129a odst. 2–4 zákona
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č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“)].
V této souvislosti připomínáme, že jsme v protokolu o kontrole výkonu
samostatné působnosti, č. j. MV- 81988-4/ODK-2019 ze dne 24. července 2019 (část
9. POUČENÍ, odst. 2, str. 20), požádali o poskytnutí informací o splnění povinnosti
uvedené v § 129a odst. 2–4 zákona o obcích, a to zasláním:
a) kopie informace o místě, době a navrženém programu připravovaného
zasedání ZO (pozvánky na toto zasedání), na němž byly výsledky kontroly
projednány, s uvedením data zveřejnění na úřední desce a data sejmutí z ní,
b) kopie zápisu ze zasedání ZO, v jehož průběhu byly výsledky kontroly
projednány, a to včetně usnesením přijatých nápravných opatření, spolu
s termínem jejich realizace,
c) kopie dokumentu zveřejněného na úřední desce (s uvedením data vyvěšení
a data sejmutí), dokládajícího řádné zveřejnění závěrů plynoucích z tohoto
projednání výsledků kontroly spolu s přijatými opatřeními na úřední desce
Obecního úřadu Dobrochov po dobu nejméně 15 dnů,
d) zprávy o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole
ve smyslu § 10 odst. 2 kontrolního řádu, která bude dokládat konkrétní
nápravu zjištěných nedostatků, a to neprodleně po projednání výsledků kontroly
na zasedání zastupitelstva obce, nejpozději však do 6 měsíců od procesního
ukončení provedené kontroly.
Požadované informace pod body a) až c) očekáváme neprodleně
po uplynutí patnáctidenní lhůty stanovené pro zveřejnění informace na úřední
desce obecního úřadu o jednání zastupitelstva obce o výsledcích kontroly výkonu
samostatné působnosti svěřené orgánům obce Dobrochov, provedené Ministerstvem
vnitra.
Děkujeme za spolupráci.

Ing. Bc. Tomáš Pösl
vedoucí oddělení kontroly

Vyřizuje: Mgr. Petra Horová
tel. č.:
974 816 439
e-mail: odbordk@mvcr.cz

2

Elektronický podpis - 5.9.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Tomáš Pösl
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 29.6.2020 11:56:22-000 +02:00

