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Poskytnutí informací podle zákona

č ,. Lo6l1999

{

sb.

Váž ená
,
na základě Vaš í ž ádostio poskytnutí informace dle zákona ć .' Lo6/ 7999 Sb., o svobodné m pří stupu
k informací m ze dne 7. dubna 2oI 9, která byl a doruč ena e-mailem na adresu uradĺ @dobre iovice.cz
vám zasí lám Vámi pož adované informace vztahují cí sek pož adované výroč ní zprávědle 5 L8 lnfZza
rok2OL7.
Zpracování té to zprávy za rok 2o!7 , stejně jako evidence ž ádostí o poskytnutí informací podle
zákona č ,. 706/ L999 Sb. a odpovědí na tyto ž ádosti bylo povinností vedení obce v minulé m
volební m období ' To své povinnosti nesplnilo a ž ádné informace ani dokumenty v té to věci

nepředalo koncem roku 2018 nové mu vedení obce' Závěreč nou zprávu za rok 2017 tak není
moŽné zpětně doplnit.
Touto skuteč ností sezabývala i kontrola odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra. Zprávu o uzavření kontroly Vám přikládám.
Pří lohy: MV
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Vyhodnocení nápravných opatření a uzavření kontroly

V Dobřejovicí ch dne 8.4.2019
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lng. Jan Chvátal

mí stostarosta
obec Dobřejovice

obecní ú řad

26,25LoI Dobřejovice
lČ : oo24o141, Dlć czooz4ol4I
tel.: 323 637 LL2, mob.:725 02I 828

tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 184

Na Návsi

e-mail: starosta@dobrejovice.cz
Komerč ní banka, a.s. Havlí č kova 13, Praha
č í sloú č tu: 6L2Ż Ż oL / oLoo

e-mail: urad@dobrejovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00
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MVCRXO4ESFHB
prvotnÍ ĺ dentifikátor

odbor veřejné SpráVy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 163413
140 21 Praha 4
Č . 1.' lrĺ v-ĺ 44O37-8toDK-2o18

Praha 21. března 2019

obec Dobřejovice
Martin Sklenář, starosta
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice

Vvhodnocení nápravných opatření a uzavření kontrolv
K č . j.: 99ĺ 2o19loUDB

a

odbor veřejné správy, dozoru
kontroly Ministerstva vnitra provedl dne
15. ledna 2019, v souladu se zákonem č ' 128ĺ 20oo Sb., o obcí ch (obecní zří zení ),ve
znění pozdějš í ch předpisů (dále jen ,,zákon o obcí ch"), kontrolu výkonu samostatné
pů sobnosti svěřené orgánů m obce Dobřejovice (dále té Ž jen ,,kontrola"), která byla
procesně ukonč ena uplynutí m zákonem stanovené lhů ty pro podání námitek dne
5. Února 2019, o č emŽ byla obec vyrozuměna pří pisem č . j. MV-144037-6loDK-2018
ze dne 6. Února 2019. V protokolu o kontrole a tí mto pří pisem jsme obec Dobřejovice
poŽádali o poskytnutí informací o splnění povinností daných $ 129a odst.2 aŽ odst.4
zákona o obcí ch' a to zaslání m kopie detailně specifikovaných dokumentů . obec
o povinnosti podat pí semnou zprávu o odstranění
prevenci
a
nedostatků zjiš těných při kontrole ve smyslu s 10 odst. 2 zákona
ć ,.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platné m znění (dále ,,zákon o kontrole")'
Dne 19. března 2019 jsme poŽadované pí semnosti obdrŽeli, za coŽ Vám děkujeme.

byla rovněŽ informována

Po seznámení se s podklady Vám sdělujeme následují cí . Povinnost starosty
seznámit Zastupitelstvo obce Dobřejovice s výsledky uskuteč něné kontroly, Ve
smyslu $ 129a odst. 2 zákona o obcĺ ch, byla splněna na jednání konané m dne
14. unora 2019' lnformace o mí stě, době a navrŽené m programu připravované ho
zasedání zastupitelstva obce, avizují cí projednání ,,lnformace o kontrole Ministerstva
vnitra z 15. 1. 2019'(viz bod 8.), byla zveřejněna vsouladu s $ 93 odst. 1 zákona
o obcí ch, nebot' byla vyvěš ena na Úřední desce obecní ho Úřadu Dobřejovice od
6. Února 2019 do 21. unora2019, a to izpů sobem umoŽňují cí m dálkový pří stup.
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HI NI STERSTVO VNI TRA
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Ze zápisu z jednání zastupitelstva obce konané ho dne 14. ú nora 2019 je zřĄmé ,
Že starosta pří tomné (v rámci bodu 8. schválené ho programu zasedání ) ĺ nformoval
o realizované kontrole s tí m, Že zastupitelů m byl předán protokol o kontrole. Starosta
poté vš em pří tomným sdělil, Že kontrolou byly zjiš těny nedostatky v dodrŽování
plnění povinností stanovených zákonem č . 106/ 1999 Sb., o svobodné m pří stupu
k informací m, Ve znění pozdějš í ch předpisů (dále jen ,,lnfZ"), tato pochybení
konkretizoval a uvedl, Že povinnosti týkají cí se zveřejňovaných informací způ sobem
umoŽňují cí m dálkový pří stup byly v pří padech, kdy to bylo zpětně objektivně moŽné ,
jiŽ napraveny' Následně zastupitelstvo obce přijalo usnesení týkají cí se výsledků
kontroly a povinnosti starosty přijmout konkré tní opatření kzamezení opakování
nedostatků zjiš těných kontrolou, souladné s $ 87 zákona o obcí ch, nebot' pro přijetí
návrhu se vyslovilo vš ech 7 pří tomných č lenů zastupitelstva obce (v obci je zvoleno
9č lenné zastupitelstvo obce). JelikoŽ ,,zodpovědnost za budoucĺ plněnĺ zákonných
povinnostĺ je plně přenesena na starostu obce, což dokládá i přijaté usnesení ,
a zároveň byla stanovena kontrola prostřednictvĺ m kontrolnĺ ho výboru", je moŽné
konstatovat, Že obec Dobřejovice přijala adekvátní opatření kzamezení opakování
kontrolou shledaných nedostatků .

Co se týč e jednotlivých kontrolou shledaných nedostatků , je zřejmé , Že obec

Dobřejovice rovněŽ přijala adekvátní opatření k jejich odstranění , nebot'nahlé dnutí m
na internetové stránky obce bylo ověřeno, Že obec dodateč ně zveřejnila informace
poskytnuté na základě Žádosti vedené obcĺ pod ć ,' j. 116l2018/ oUDB, č í mŽnapravila
kontrolou shledané poruš ení $ 5 odst. 3 lní Z. Také soubor povinně zveřejňovaných
informací způ sobem umoŽňují cí m dálkový pří stup ve smyslu $ 5 odst. 1 a 2 lnfZ jiŽ
plně koresponduje s pří lohou č . 1 vyhláš ky ć ,' 44212006 Sb., č í mŽobec napravila také
kontrolou shledané poruš ení $ 5 odst. 4lnfZ' obec také zveřejnila výroč ní zprávu1
o č innosti obce Dobřejovice v oblasti poskytování informací za rok 2018, a to ve
lhů tě, se vš emi poŽadovanými náleŽitostmi a ve struktuře dané $ 18 odst' 1 lnÍ Z, jako
souč ást souboru povinně zveřejňovaných informací .2

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané ho dne 14' Února 2019 by|
zveřejněn na Úřední desce obecní ho Úřadu od21. Února 2019 do 15'března 2019, tj.
po dobu danou $ 129a odst. 3 zákona o obcí ch (nejmé ně 15 dnů ), a to rovněŽ
způ sobem umoŽňují cí m dálkový pří stup.3
obec tedy realizovala konkré tní nápravu kontrolou zjiš těných nedostatků , a jak
bylo uvedeno výš e, také přijala opatření kzamezení jejich opakování , kdyŽ urč ila
starostu osobou odpovědnou za dodrŽování povinností stanovených lnZ. obec tak
souč asně splnila té Ž povinnost vyplývají cí z $ 10 odst. 2 zákona o kontrole.

t

'

https:/ / www.dobrejovice. czturad-Ztpovinne-informace/

Výroč ní zprávu za rok 2017 není objektivně mož né dodateč ně zpracovat tak, aby obsahovala
správné a ověřitelné ú daje, s ohledem na nemoŽnost ,,po předchozí m vedení obce" dohledat Žádosti
z roku 2017 a způ sob jejich vyří zení '
' https:/ / www.dobrejovice.czlsam osprava/ zapisy-a-usneseni/
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S odkazem na shora uvedené lze shrnout, Že obec Dobřejovice přijala adekvátní
opatření k veš keým kontrolou shledaným nedostatků m, a proto považ uje zdejš í
odbor Ministerstva vnitra povinnosti obce, dané $ 129a odst. 2 až ' 4 zákona
o obcí ch a $ 10 odst. 2 zákona o kontrole, za splněné a kontrolu za uzavřenou.

Za pŕ í kladnou spoluprácĺ Vám tí mto děkujeme

lng. Bc. Tomáš Pösl
vedoucí oddělenĺ kontroly

Vyřizuje
tel. č .:
e-mail:

Mgr. Petra Š ulcová
974 8'ĺ 6 438
odbordk@mvcr.cz
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