
Zpráva o kontrole z     Ministerstva vnitra   ČR ze dne 14. 5. 2014  

Protokol o kontrole obdržen dne: 9. 7. 2014

1. Průběh kontroly a kontrolní zjištění

Kontrolované období: 1. 1. 2013 – 30. 4. 2014

2. Kontrola fungování orgánů obce

Počet veřejných zasedání: 6 – všechna v souladu s frekvencí zasedání, místem, nadpolovičním počtem členů
zastupitelstva, včasnou informovaností o datumu zasedání. Zápisy ze zasedání obsahují počet přítomných i 
omluvených členů, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Bylo 
doporučeno opatřovat datem vyhotovení zápisu (do 10 dnů po zasedání), což obec akceptovala již od 
veřejného zasedání ze dne 8. 7. 2014.

Shledané nedostatky:

Porušení ustanovení § 87 zákona o obcích – veřejné zasedání dne 21. 2. 2013 – usnesení č. 3a – doplnění 
změny územního plánu (výjimka v zastavěné ploše Z1-11) – nebylo přijato nadpoloviční většinou zastupitelů
(přítomni jen 3, 2 hlasovali pro a jeden se zdržel – rodinný příslušník vlastníků plochy Z1-11).  

Usnesení k     odstran  ění zjištěných nedostatků:  

Na nejbližším VZ (7. 8. 2014) opětovné projednání výjimky v zastavěné ploše Z1-11 ve změně č.1 územního 
plánu. Zajistit, aby o návrhu usnesení bylo hlasováno vždy nadpoloviční většinou všech členů ZO tak, aby 
bylo usnesení v souladu s ustanovením § 87 zákona o obcích.

3. Nakládání s nemovitým majetkem obce

Nebylo shledáno porušení ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích, dle něhož radě obce je 
vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.

Shledané nedostatky:

Nebyl podle § 39, odst. 1 zveřejněn záměr k budoucí smlouvě darovací ze dne 20. 12. 2013 mezi obcí a 
Středočeským krajem na pozemky 640/3, 716/3 a 714 z důvodu plánované rekonstrukce komunikace k 
Havlíčkovu Mlýnu. Darovací smlouva ještě nebyla uzavřena.

Usnesení k     odstran  ění zjištěných nedostatků:  

Minimálně 15 dnů před konáním VZ dojde ke zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek a 
následně znovu na VZ projednána smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí a Středočeským krajem o darování 
pozemků 640/3, 716/3 a 714. Veškeré záměry budou vždy zveřejňovány po zákonem stanovenou dobu, za 
což odpovídá paní Věra Šilarová - vedoucí úřadu. 

 4. Vytváření podmínek pro naplňování práv občanů obce

Obec vyřídila dotazy Mgr. V. S. ve stanovené lhůtě. Obec dodržela zákonem stanovenou lhůtu k rozhodnutí 



Krajského úřadu Středočeského kraje týkající se stížnosti ing. A.S.

Shledané nedostatky:

Obec porušila §14, odst.5, písm.d InfZ:

a) Neodpověděla na žádost ing. A.S. o informaci o zavezení vodoteče v zákonem stanovené lhůtě. Na 
opakovanou žádost obec vyhověla vyřízením do 7 dnů.

b) Neodpověděla na žádost  Transparency International o veřejné zakázce na dodání inženýrských sítí 
v zákonem stanovené lhůtě. Na opakovanou žádost obec vyhověla vyřízením do 7 dnů.

c) Neodpověděla na žádost ing. A.S. o informaci týkající se provozu elektrické přípojky k pozemku. Na 
opakovanou žádost obec vyhověla vyřízením do 7 dnů.

Usnesení k     odstran  ění zjištěných nedostatků:  

Obec napravila zjištěné nedostatky odpověďmi na opakované žádosti vyřízením do 7 dnů. V dalších 
případech bude obec odpovídat v zákonem stanovené lhůtě.  Osobou odpovědnou za plnění této 
povinnosti  je paní Věra Šilarová - vedoucí úřadu. 

5. Ostatní povinnosti na úseku samostatné působnosti

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou přístupné na obecním úřadě. Závěrečný účet obce za rok 2012 
byl spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce projednán a schválen zastupitelstvem 
obce v řádném termínu do 30. 6. 2013.

Shledané nedostatky:

Obec podle § 12, odst. 4 nevede evidenci právních předpisů s číslem a názvem právního předpisu (paragraf, 
odstavec, zákon), datum nabytí či pozbytí platnosti.

Usnesení k     odstran  ění zjištěných nedostatků:  

Obec doplnika evidenci o chybějící údaje a bude pravidelně kontrolovat aktuálnost evidence právních 
předpisů vydaných obcí a její přístupnost na obecním úřadě. Osobou odpovědnou za plnění této povinnosti 
je paní Věra Šilarová - vedoucí úřadu. 

6. Zveřejňování informací podle ustanovení §5 odst. 1,2,3 a 5 InfZ a zveřejňování 
výročních zpráv o činnosti v oblasti poskytování informací dle ustanovení § 18 InfZ

Obec dle zákona zpřístupňuje v úřadních hodinách ve svém sídle právní předpisy vydané v rámci její 
působnosti.

Shledané nedostatky:

Obec nezveřejnila v den provedení kontroly informace vymezené tímto ustanovením předepsaným 
způsobem -  na svých internetových stránkách žádosti o poskytnutí informací, ani jejich vyřízení - § 5, odst. 
1

Obec nezveřejnila v den provedení kontroly  seznamy hlavních dokumentů zejména koncepční, strategické 
a programové povahy, tak aby každý mohl nahlédnout, pořídit opis nebo kopii - § 5, odst. 2

Obec nezveřejnila do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost způsobem umožňující dálkový přístup - § 5, 



odst. 3

Obec nezveřejnila zákonem požadované údaje v plném rozsahu a struktuře - § 5, odst. 4  

a) počet podaných žádostí o informace

b) počet podaných odvolání

c) opis podstatných částí

Obec nemá zpracovanou ani přístupnou výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012 a 2013 -      § 
18, odst. 1

Usnesení k     odstran  ění zjištěných nedostatků:  

Pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací, úplnost a aktuálnost 
seznamu hlavních dokumentů, důsledně dbát na zveřejnění informací na žádost v zákonné 15ti denní lhůtě 
dálkovým přístupem.  Osobou odpovědnou za plnění této povinnosti  je paní Věra Šilarová - vedoucí úřadu. 

Obec  doplní na svých internetových stránkách žádosti o poskytnutí informací a jejich vyřízení a zpracuje 
přístupnou výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012 a 2013. Odpovědnou osobou za plnění 
těchto povinností je určena Věra Šilarová.

Zprávu sepsala Věra Šilarová dne 7. 8. 2014

Projednáváno na veřejném zasedání dne: 19. 8. 2014

Vyvěšeno na úřední desce: 20.  8. 2014

Sejmuto dne: 8. 9. 2014

Za Obec Koněprusy - IČO: 00233391, Koněprusy 63, 266 01 Beroun:

Mgr. Jiří Bartoš -starosta ........................................

Radek Havlíček ......................................................

Jaroslav Preisler....................................................


