Závěry plynoucí z projednání kontroly výkonu samostatné působnosti obce
Kyje
Příloha zápisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2016, v jehož průběhu byly výsledky kontroly
projednány včetně usnesením přijatých nápravných opatření, spolu s termínem jejich realizace.
Starostka obce podrobně seznámila ZO s protokolem z kontroly výkonu samostatné působnosti
obce Kyje a s jeho výsledky, objasnila některé diskrepance plynoucí z nedodržení zákonných a
správních postupů formou diskuze, navrhla přijetí odpovídajících nápravných opatření spolu
s termínem jejich realizace a seznámila ZO s konkrétní podobou nápravných opatření, které již
byly realizovány a které je třeba realizovat. Starostka obce se zavázala k nápravě chyby ve smyslu
zveřejnění souboru povinně zveřejňovaných informací dle par.5 odst.1 a 2 InfZ na
internetových stránkách obce požadovanými vyhláškou č.442/2006Sb. nejdéle do 31.7.2016.

Kontrolní závěry a přijatá nápravná opatření
1. Obec porušila ustanovení § 92 odst. 1 věta první zákona o obcích, tím překročila periodicitu
konání ZO ( 10.4. 2015 a 11.9.2015 – dle projednání na ZO) Nápravné opatření bylo přijato a ZO
budou konána dle potřeby, ne však déle než 3 měsíce od konání předcházejícího ZO.
2. Obec porušila ustanovení §93 odst.1 zákona o obcích nezveřejněním informace o konání ZO dne
16. 1. 2015 a dne 10. 6. 2015 dle projednání na ZO. Nápravné opatření bylo přijato, pozvánky na
ZO jsou již zveřejňovány v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona o obcích.
3. Obec porušila ustanovení §93 odst.3 zákona o obcích nezveřejněním informace o konání zasedání,
které se uskutečnilo dne 10.6.2015, nebyl prokázán princip veřejnosti tohoto zasedání ZO.
Nápravné opatření bylo přijato, pozvánky na ZO jsou již zveřejňovány v souladu s ustanovením
§93 odst.1 zákona o obcích.
4. Obec porušila ustanovení §95 odst. 1 zákona o obcích – zápisy ze ZO ze dne 28.1.2016 a
z 5.2.2016 byly opatřeny podpisem pouze jednoho ověřovatele. Nápravné opatření – oba
předmětné zápisy byly dodatečně opařeny chybějícími podpisy dne 24.6.2016, náprava dále
spočívá ve jmenování dvou ověřovatelů zápisu.
5. Obec porušila ustanovení §84 odst. 2 zákona o obcích – ZO nezvolilo členy finančního výboru a
kontrolního výboru pro volební období 2014-2018. Nápravné opatření: členové obou výborů byli
dodatečně zvoleni.
6.
Obec porušila ustanovení § 43 zákona o obcích (obec neprojednala společně záv. účet obce za
rok 2014 a zprávu o výsledku přezkumu hospodaření). Nápravné opatření – jménem ZO
žádáme o kontrolu následujícího postupu aplikovaného v rámci nápravného opatření:
Závěrečný účet obce Kyje za rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední
desce včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce. Obec v souladu s platnými předpisy
vyvěsila závěrečný účet obce po dobu 15 dnů před konáním ZO. ZO se tímto seznámilo s účetní
závěrkou a se závěrečným účtem obce Kyje včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok
2015. Nikdo ze ZO a z občanů neuplatnil připomínky. Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje na
ZO konaném 24.6.2016 závěrečný účet obce a účetní závěrku obce za rok 2015 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015 s výhradou.

7. Obec porušila § 41 odst. 1 zákona o obcích tím, že pachtovní smlouva uzavřená dne 7. 8. 2015 (
viz. projednaný protokol) nebyla opatřena doložkou potvrzující splnění zákonných podmínek pro
zveřejnění záměru a rozhodnutí ZO. Nápravné opaření: dodržování § 41 odst. 1 zákona o obcích.
8. Obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích – evidence právních předpisů obce
neobsahuje veškeré právní předpisy, které obec vydala a nemá zákonem stanovené náležitosti.
Nápravné opatření: chronologické zpracování evidence právních předpisů včetně jejich opatření
zákonem stanovenými náležitostmi.
9. Obec porušila ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích OZVč.1/2015 nebyla zaslána Ministerstvu
vnitra. Nápravné opatření: OZVč.1/2015 byla zaslána na MV prostřednictvím datové schránky
obce.
10. Obec porušila ustanovení § 5 odst. 4 InfZ zákona o obcích – nebyly zveřejněny informace dle § 5
odst. 1 a 2 zákona o obcích dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Nápravné opatření: Tyto informace
budou zpracovány a zveřejněny nejdéle do 31.7.2016 na webových stránkách obce. ZO k tomuto
úkonu pověřilo starostku obce.

Výše uvedené výsledky kontroly a nápravná opatření byly projednány na ZO konaném
dne 24. 6. 2016.
Za obec Kyje Dne 6. 7. 2016
Starostka obce Bc. Hana Vítová

