Obec HRADCE
Hradce 34, 370 01 České Budějovice,

IČ: 00581356, e-mail: info@hradce.cz

Ministerstvo vnitra
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Č.j. MV-83447-5/ODK-2020
Zpráva o odstranění nedostatků z kontroly
Dne 18.12.2020 zastupitelstvo na svém zasedání projednalo protokol o kontrole a zasíláme
vám naše vyjádření
Shledaná porušení zákona :
1. Obec porušila § 95 odst.1 zákona o obcích – o průběhu zasedání zastupitelstva obce
se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
Chybí podpisy ověřovatelů, v některých bodech není uveden průběh a výsledek
hlasování v zápisech z roku 2018 a to ve dnech 28.6., 20.7. a 6.9. 2018.
Vyjádření: Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v 11/2018. Minulé zastupitelstvo se ke
kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené obce Hradce zahájené dne 26.5. 2020
nevyjádřilo a dodatečně podpisy pod zápisy ze zasedání zastupitelstva nepodepsalo ani
nedoplnilo o zákonné povinnosti uváděné v „Protokolu…“. Současné zastupitelstvo nemá
žádnou zákonnou moc to členům minulého zastupitelstva nařídit. Tento nedostatek nelze
napravit tak, aby zápisy odpovídaly zákonu č. 128/2000 Sb. o obcích. Z tohoto důvodu byly
uvedené zápisy přečteny na schůzi ZO konané dne 18.12.2020 a zastupitelstvo obce bylo
seznámeno se způsobem nápravy, konkrétně dodržováním zákona č. 128/2000 Sb. §95, které
je již dodržováno.
2. Obec porušila § 95 odst. 2 větu první zákona o obcích ( zápis je nutno pořídit do 10
dnů po skončení zasedání ) – zápis z 6.3.2018 nebyl pořízen
Vyjádření : K zápisu ze zasedání ZO ze dne 6.3.2018 existuje neúplný zápis č. 2 nikým
nepodepsaný. Zastupitelstvo bylo paní starostkou přerušeno z důvodu náhlé zdravotní
indispozice a zápis byl proveden pouze v podobě a je na obci a zařazen k ostatním zápisům.
Rovněž tento zápis nelze požadovat dodatečně vyřešit od členů minulého zastupitelstva a
nedostatek napravit. Následný zápis opět č. 2 ze schůze ZO konaného dne 13.3.2018 se
zmiňuje o přerušení schůze ze dne 6.3.2018.
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Způsob nápravy: Současné zastupitelstvo od svého zvolení postupuje v souladu se
zákonem o obcích a zápisy ze zasedání mají všechny náležitosti.
3. Obec porušila § 12 odst. 4 zákona o obcích – evidence právních předpisů
Vyjádření : Evidence je zpracována v souladu se zákonem a doplněny všechny náležitosti a
datumy.
4. Obec porušila § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
– informace nebyly zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup
Vyjádření: Obec dodatečně zveřejnila a zveřejňuje informace způsobem umožňující dálkový
přístup. Tento nedostatek byl napraven .
5. Obec porušila § 18 odst. 1. InfZ- zveřejnění výroční zprávy za rok 2017, zpráva byla
zveřejněna opožděně a neodpovídala skutečnému stavu.
Vyjádření: Obec dodatečně upravila výroční zprávu za rok 2017, tak aby splňovala
požadavky dané zákonem. Tento nedostatek byl napraven.
V Hradcích dne …………
……………………….
Ing. Stanislav Anderle
Starosta obce

Přílohy
a) Pozvánka na jednání zastupitelstva vyvěšená dne 9.12.2020 a sejmutá dne 19.12.2020
b) Kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
c) Kopie dokumentu zveřejněného na úřední desce – na úřední desce bude zveřejněna tato
zpráva a zápis ze zasedání zastupitelstva obce – viz i www.hradce.cz – úřední deska..
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