Závěry plynoucí z projednání výsledků kontroly,
uvedené v Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené v obci Velichovky
dne 20. března 2012, č.j. MV-7515-6/ODK-2012 včetně přijatých opatření k nápravě
nezákonného postupu orgánů obce
Kontrolní zjištění a opatření k nápravě:
1) Obec porušila ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obcích tím, že obecně závazné
vyhlášky č. 1/2011-5/2011 nezveřejnila na úřední desce obecního úřadu
Opatření k nápravě: ode dne 16.4. 2012 do 30.4.2012 byly vyhlášky č. 1/2011 – 5/2011 na
kamenné úřední desce zveřejněny .
V budoucnu budou OZV zveřejňovány v plném znění mimo úřední desky umožňující dálkový
přístup i na „kamenné“ úřední desce, v případě jejich velkého rozsahu zmenšeny na takový
formát, aby se na úřední desku vešly
2)Obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích tím, že předepsaná evidence
neobsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti (datum schválení, datum nabytí
účinnosti)
Opatření k nápravě: dosavadní evidence, která obsahovala číslo a název předpisu, datum
nabytí platnosti, popř. datum pozbytí platnosti byla dne 4.5.2012 doplněna i o chybějící údaje,
tj. datum schválení a datum nabytí účinnosti.
V budoucnu bude pravidelnou aktualizaci evidence právních předpisů provádět účetní a
kontrolní výbor provede kontrolu splnění tohoto úkolu vždy na své první schůzi
v kalendářním roce za rok předchozí
3)Obec porušila ustanovení §39, odst. 1 zákona o obcích tím, že nezveřejnila záměr
prodeje pozemku p.č. 80/25 v k.ú. Velichovky, o jehož prodeji rozhodlo zastupitelstvo
obce na zasedání dne 27.4.2011 (byla vyvěšena pouze žádost o odprodej pozemku)
Opatření k nápravě: byl zopakován celý proces prodeje po dohodě se současným vlastníkem
pozemku(fi Prost) – nová žádost byla přijata dne 17.5.2012., záměr obce zveřejněn na úřední
desce od 30.5. do 18.6.2012, schváleno usnesením č.11/1e dne 25.6.2012
V budoucnu bude důsledně listina, na jejímž základě se předpokládá dispozice s nemovitým
majetkem nadepisována „záměr“ s uvedením popisu dotčeného majetku
4) Obec porušila ustanovení § 66c odst.2 věta první zákona o obcích tím, že
veřejnoprávní smlouvu uzavřenou 12.12.2011 zveřejnila na úřední desce obecního úřadu
až 1.3.2012 (což není považováno za zveřejnění bezodkladné)
Opatření k nápravě: V budoucnu se bude považovat za bezodkladné zveřejnění termín do 15
dnů od uzavření veřejnoprávní smlouvy
5) Obec porušila ustanovení §82 písm a) zákona o obcích tím, že návrh Dagmar
Anschlagové na projednání nebyl zařazen na program jednání zastupitelstva obce
Opatření k nápravě: tento návrh byl dán na program jednání 11. veřejného zasedání
zastupitelstva obce, bod č.7c). Mgr. Anschlagová však před projednáváním tohoto bodu
prohlásila, že svůj návrh na revokaci bere zpět, a proto zastupitelstvo od dalšího jednání v této
záležitosti upustilo.

V budoucnu budou tyto návrhy důsledně zařazovány do programu nejbližšího jednání
zastupitelstva, důsledně označovány „Návrh člena zastupitelstva obce“ a teprve poté uvedeno,
jaké záležitosti se tento návrh týká
6) Obec porušila ustanovení § 5 ost. 1 InfZ tím, že v den provedení kontroly nebyly tyto
informace předepsaným způsobem zveřejněny
Opatření k nápravě: informace uveřejněné na internetových stránkách obce (Pokyn starosty č.
1/2007) byl aktualizován a nahrazen Pokynem starosty č. 1/2012, tento byl vytištěněn a dne
24.5.2012 umístěn do chodby v přízemí budovy úřadu, tj. na všeobecně přístupné místo
V budoucnu bude úplnost a aktuálnost těchto povinně zveřejňovaných informací kontrolována
kontrolním výborem minimálně jednou ročně ( na prvním zasedání výboru v daném roce)
7) Obec porušila §5 odst. 3 InfZ, neboť poskytnutá informace nebyla po jejím
poskytnutí zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
Opatření k nápravě: dne 16.5.2012byly zveřejněny na internetových stránkách obce
poskytnuté informace za roky 2011 (byly podány 2 žádosti) a za rok 2012 (2 žádosti)
V budoucnu budou tyto informace zveřejňovány na internetových stránkách obce do 15 dnů
od jejího poskytnutí žadateli
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