
Zpráva o prevenci nedostatků zjištěných při kontrole podle §10 odst.2 zákona o 
kontrole. 
 
 

V zápisech ze zasedání zastupitelstva /dále jen ZO/ není uváděn průběh hlasování 
o programu jednání – jedná se o procesní chybu, v zápisech je uvedeno, že 
program byl schválen, průběh hlasování bude již na dalších jednání do zápisu 
doplněn, zapisovatel byl poučen 

- V kontrolovaných zápisech je vždy uveden počet přítomných a omluvených členů 
ZO (vč. jmenovitého přehledu), přičemž jsou rovněž zaznamenávány změny v 
účasti členů ZO v průběhu zasedání ZO (je uváděn konkrétní čas). Nedílnou 
součástí zápisů jsou prezenční listiny. Uvedené je zásadní pro ověření faktického 
počtu členů ZO přítomných jednání ZO dne 30. června 2021 a dne 29. září 2021, 
neboť jména a příjmení členů ZO uvedená v úvodu zápisů nekorespondují se 
skutečným stavem, zřejmým z následného obsahu zápisů a ověřeným právě dle 
příslušných prezenčních listin – bude napraveno, zapisovatel a ověřovatelé byli 
poučeni  

- Zápisy ze zasedání ZO jsou opatřeny jen daty jejich vyhotovení zapisovatelem. 
Dodržení zákonem stanovené 10denní lhůty pro pořízení zápisu tak nebylo možné 
ověřit. – tato lhůta lze ověřit, vzhledem k tomu, že koresponduje se lhůtou vyvěšení 
zápisu, přesto bude nyní v závěru zápisu uvedeno datum pořízení  

- Prověřované pachtovní smlouvy ze dne 1. října 2021 a ze dne 25. listopadu 2021 
(viz tabulka výše) jsou opatřeny pouze doložkou potvrzující splnění podmínky 
rozhodnutí příslušného orgánu obce, nikoliv však již doložkou potvrzující splnění 
podmínky zveřejnění záměru. – v případě uzavření dalších pachtovních smluv bude 
toto potvrzení o zveřejnění doplněno  

- Dostupnost povinně zveřejňovaných informací by měla být uživatelsky přívětivá, 
proto kontrolní skupina obci doporučuje umístit odkaz, pod nímž budou 
„Informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ 
dostupné „viditelněji“, např. přímo do rubriky „Obecní úřad“, nikoliv až do závěru 
sekce „Kontakty, úřední hodiny“. Nadto by informace měly být aktuální, proto 
není vhodné, aby byly dostupné ve formátu PDF, bez relevantních hypertextových 
odkazů (např. pod bodem 8.2 je odkazováno na rozpočet za rok 2016 a rok 2017, 
ačkoliv by zde měly být vedeny údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a 
uplynulém roce a o jeho změnách; obdobně je odkazováno na výroční zprávu za 
rok 2015 a rok 2016, nadto v rámci bodu 17. struktury, tedy bez toho, aby povinný 
subjekt reflektoval skutečnost, že struktura se již neřídí vyhláškou č. 442/2006 Sb., 
ale od 1. ledna 2021 již vyhláškou č. 515/2020 Sb., která má jen 14 bodů). – již 
opraveno, napraveno  
 



Kontrolu provedl odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 
dne 8.8.2022.  
Návrh usnesení :  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnou zprávu k protokolu o kontrole 
výkonu samostatné působnosti provedené u obce Hořiněves na základě § 129 a 
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů o prevenci nedostatků zjištěných při kontrole dle § 10 odst. 2 kontrolního 
řádu, a schvaluje nápravná opatření – viz text v zápise ze zasedání zastupitelstva.  
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Usnesení č. 284/23.2022 přijato 

 

V Hořiněvsi dne 27.10.2022 

 

       Jana Kuthanová 

       Starostka obce 

 

Vyvěšeno dne : 27.10.2022 
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