Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 1/2013 konaném dne 15.1.2013
1. Zastupitelstvo obce projednalo obsah protokolu z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
obce Hovorčovice a kontrolní závěry uvedené v tomto protokolu č.j. MV-83085-8/ODK-2012 o této kontrole
z 22.11.2012 s těmito závěry:
a.) Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, termíny a odpovědnosti k odstranění zjištěných nedostatků z kontroly
výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Hovorčovice uvedených v protokolu č.j. MV-830858/ODK-2012 o této kontrole z 22.11.2012 a zpracované v samostatném dokumentu jako příloha č.1 tohoto
bodu usnesení.
b.) Ukládá starostovi obce, aby spolu s usnesením ze zasedání ZO z 15.1.2013 byla zároveň na úřední desce
obce zveřejněna tato příloha usnesení po dobu nejméně 15 dnů.
c.) Ukládá starostovi obce, aby kromě těchto opatření zabezpečil ve své odpovědnosti s využitím všech útvarů
obecního úřadu Hovorčovice nejpozději do 30.4.2013 zpracování a vydání dokumentů:
1. pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem obce,
2. pravidla pro vyřizování petic a stížností.
d.) Ukládá starostovi obce, aby do 31.1.2013 zabezpečil prostřednictvím datové schránky dodatečné odeslání
obecně závazných vyhlášek obce na odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.
e.) Ukládá starostovi obce, aby zabezpečil při přípravě zasedání ZO, které bude projednávat závěrečný účet
obce, aby byla na tomto zasedání ZO zároveň projednána zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce za uplynulý kalendářní rok.

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy o daňové kontrole přijaté podatelnou Obecního úřadu pod č.j.

2405/2012 a č.j. 2406/2012 dne 20.12.2012 a ukládá starostovi obce:
a.) V rámci přípravy rozpočtu obce na rok 2013 zajistit do tohoto rozpočtu zahrnutí finanční rezervy k úhradě
neoprávněného použití prostředků ze státního rozpočtu a finanční rezervu k úhradě vyměřeného penále,
vše ve výši dle závěru kontroly daňového subjektu.
b.) Po obdržení platebního výměru k úhradě požádat Ministerstvo financí o prominutí platby penále, o
stanovisku Ministerstva financí k této žádosti, informovat ZO na jeho nejbližším zasedání po doručení
stanoviska Ministerstva financí.

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závazné stanovisko společnosti Radotín Development s.r.o., kterým

potvrzuje dohodnuté závěry z jednání dne 5.12.2012 s pověřenými zástupci obce (v návaznosti na usnesení
ZO z 27.11.2012), a ukládá starostovi obce, aby připravil ve spolupráci s Výborem pro výstavbu plánovací
smlouvu pro realizaci záměru společnosti Radotín Development s.r.o. tak, aby plánovací smlouva respektovala
v plném rozsahu obsah všech dříve přijatých usnesení ZO k doručeným nabídkám společnosti Radotín
Development s.r.o a obsah posledního závazného stanoviska RD z 7.1.2013.
Pro zpracování návrhu plánovací smlouvy vyžádá nejpozději do 20.1.2012 starosta obce od společnosti
Radotín Development s.r.o záměr zástavby lokality a časový harmonogram realizace.
O stavu přípravy plánovací smlouvy předloží starosta obce informaci na zasedání ZO dne 19.2.2013.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 9 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/03300006/13/2004 mezi obcí a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a pověřuje
starostu obce k jeho podpisu.

5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost předloženou paní Zikmundovou, Lánská 886, Hovorčovice o
udělení výjimky z pravidel územního plánu obce pro umístění stavby garáže na pozemku parc. č. 56/341 v
jejím majetku a ukládá starostovi obce, aby zabezpečil projednání její žádosti Výborem pro výstavbu tak, aby
žádost mohla být na základě stanoviska Výboru pro výstavbu posouzena na dalším zasedání ZO.

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí petice občanů přijaté samostatně pod č.j. 003/2013 dne 2.1.2013
k zrušení výpovědi učitelce mateřské školy a dne 7.1. 2013 pod č.j. 0035/2013, na podporu rozhodnutí
ředitelky mateřské školy k odchodu učitelky mateřské školy a pověřuje starostu obce, aby petičním výborům
zaslal nejpozději do 31.1.2013 písemnou odpověď v tomto znění:
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V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 Zákona č. 85/1999 Sb. byla Vaše petice projednána na zasedání ZO dne
15.1.2013, v rámci kterého bylo konstatováno, že text petice odporuje ustanovení §1 odst. 4) Zákona č.
85/1999 Sb.
Sdělujeme Vám, že ředitelka Mateřské školy Hovorčovice byla jmenována do funkce v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 561/2004Sb.(Školský zákon) a při výkonu své funkce vůči ostatním zaměstnancům
mateřské školy postupuje podle Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). Za svá rozhodnutí
v pracovněprávních vztazích, včetně rizik v případě pracovněprávního sporu se zaměstnancem, odpovídá
v rámci jí řízené mateřské školy v plném rozsahu. Obci nepřísluší a není oprávněna do těchto jejích pravomocí
a odpovědnosti zasahovat.

7. Zastupitelstvo obce projednalo záměr vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
Hovorčovice a pověřuje starostu obce k přípravě podkladů k vyhlášení tohoto konkursu nejpozději do
31.3.2013.

8. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o připraveném projektu parkoviště a probíhajícím řízení
k vydání stavebního povolení k realizaci parkoviště na části tohoto pozemku 56/338 a ukládá starostovi obce,
aby zajistil zahrnutí záměru využití zbývající části pozemku do zpracování programu rozvoje obce v letech
2013 – 2014.

9. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o informaci zaslané zástupcem společnosti IMOS
group s.r.o., že se majitelé společnosti zatím nerozhodli, zda nabídnou obci finanční kompenzaci v rámci
mimosoudního narovnání sporu s obcí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí starosty obce k objednání prací k nápravě havarijních propadů
komunikace v ulici Nádražní.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby zajistil projednání vzniklé situace přístupu společnosti IMOS
group s.r.o. k mimosoudnímu vyrovnání s obcí ve Výboru pro výstavbu tak, aby zastupitelé získali podklady
pro rozhodnutí ve věci soudního sporu obce se společností IMOS group s.r.o. na příštím zasedání ZO, které je
plánováno na 19.2.2013.

10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty o neposkytnutí finančního daru Knihovně města Mladá
Boleslav pro rok 2013.

11. Zastupitelstvo obce ustanovuje pracovní skupinu ve složení starosta obce, místostarosta a zastupitel p.
Stareček k zpracování návrhu Programu rozvoje obce na roky 2013 – 2014 a výhledu rozvoje do roku 2018 a
ukládá této pracovní skupině posoudit a případně zahrnout do návrhu programu všechny došlé návrhy
ostatních zastupitelů a Výboru pro výstavbu.

Jiří Novák v.r.
starosta obce
Hovorčovice 16.1.2013
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Příloha č. 1

Opatření
k odstranění zjištěných nedostatků z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené
orgánům obce Hovorčovice, uvedených v protokolu č.j. MV-83085-8/ODK-2012 o této
kontrole z 22.11.2012:
(Příloha k bodu č. 1 usnesení ZO ze dne 15.1.2013)
1.) Obec porušila ustanovení §95 odst. 2 Zákona o obcích (zápis o zasedání ZO je nutno pořídit do 10
dnů po skončení takového zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, o námitkách člena
zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZO), tím, že zápis ze zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 25.9.2012 nebyl pořízen v zákonem stanovené lhůtě 10 dnů po
skončení zasedání ZO.
Opatření k nápravě:
a.) Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění výše uvedeného nezákonného postupu obce
v nedodržení termínu pro pořízení zápisu ze zasedání ZO dne 25.9.2012.
b.) K zamezení opakování tedy, aby bylo zabezpečeno, že zápis ze zasedání ZO bude pořízen vždy
v zákonem stanovené lhůtě, tj. nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání, bylo provedeno poučení
zaměstnankyň OÚ – asistentky starostky a pracovnice útvaru služby obyvatelům, které zpravidla
zápis pořizují, o této povinnosti s tím, že do tohoto termínu jsou povinny také zajistit ve spolupráci se
starostou ověření zápisu ověřovateli určenými na příslušném zasedání ZO.
Odpovědnost: starosta obce, který spolupodepisuje zápis odpovídá celkově, za to, aby zákonem
stanovená lhůta nebyla překročena.
Termín: od 1.1.2013 trvale.
2.) Obec porušila ustanovení §5 odst. 1 Zákona o svobodném přístupu k informacím /InfZ/. (Každý
povinný subjekt – tedy i obec- musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách
zveřejnit zákonem předepsané informace na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení
jejich kopie zákonem předepsané informace) tím, že v den provedení kontroly nebyly veškeré
informace vymezené v § 5, odst.1, písmena a.) až j.) zveřejněny na místě, které je všeobecně
přístupné.
Opatření k nápravě:
a.) Shromáždit povinně zveřejňované informace v rozsahu dle § 5 odst.1, písmena a.) až j.), chybějící,
informace, které dosud obec nemá a kterými dle zjištění kontroly jsou:
- důvod a způsob založení obce, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svou činnost,
- výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací,
- výhradní licence poskytnuté podle §14a, odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.
Doplnit, vytvořit ze všech dokumentů samostatnou složku v písemné podobě zaopatřenou způsobem,
který zamezuje zcizení jednotlivých dokumentů a tuto složku obsahující povinné informace umístit na
viditelně a samostatně označeném místě před podacím okénkem podatelny obecního úřadu.
b.) Nejméně 1x za měsíc provést kontrolu úplnosti a aktuálnosti dokumentů v této složce, včetně zajištění
nápravy, pokud bude zjištěno porušení.
Odpovědnost: kompletaci složky včetně doplnění zajistí asistentka starosty, podle podkladů od
starosty obce, pravidelné měsíční kontroly úplnosti a aktualizace provádí asistentka starosty.
Termín: Složku v písemné podobě s povinně zveřejňovanými informacemi umístit na podatelně do
1.3.2013, včetně výroční zprávy obce za rok 2012 v oblasti poskytování informací, kontrolu úplnosti a
aktuálnosti složky od tohoto termínu provádět v měsíčním intervalu trvale.
3.) Obec porušila ustanovení §5 odst. 3 Zákona o svobodném přístupu k informacím /InfZ/ (do 15 dnů
od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup) tím, že informace poskytnuté na základě žádosti dle InfZ nebyly zveřejněny
způsobem umožňující dálkový přístup a nebyly zveřejněny ani případné doprovodné informace.
Opatření k nápravě:
3

Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

a.) Z evidence žádostí vedené sekretariátem starosty, vybrat žádosti o poskytnutí informací, které byly
adresovány obci v období od 1.1.2011, tyto naskenovat, upravit, aby byly odstraněny údaje o žadateli
v souladu se zákonem 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, a umístit je na webové stránky obce,
které pro tyto účely dále uvedeným způsobem upravit.
b.) Doplnit na webové stránky obce rubriku pro zveřejňování informaci poskytnutých podle §5 odst. 3
InfZ., případně zveřejňování doprovodných informací vyjadřujících obsah poskytnutých informací
c.) Od termínu stanoveného pro zřízení nové rubriky na webových stránkách obce zabezpečit
zveřejňování všech informací obce, které byly poskytnuty žadatelům o jejich poskytnutí.
Odpovědnost: asistentka starosty ve spolupráci a podle pokynů starosty obce.
Termín: plná funkčnost nové rubriky na webových stránkách obce včetně doplnění poskytnutých
informací za roky 2011 a 2012 od 15.4. 2013 trvale.
4.) Obec porušila ustanovení §5 odst. 3 Zákona o svobodném přístupu k informacím /InfZ/ (povinné
subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v §5 odst.1 a 2 InfZ, též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. V případě informací uvedených v odstavci 2 písmeno a.) postačuje ke splnění této
povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis) tím, že způsobem
umožňujícím dálkový přístup nezveřejňuje zákonem požadované údaje v plném rozsahu a ve
struktuře předepsané vyhláškou č.442/2006Sb.
Opatření k nápravě:
a.) Doplnit na webových stránkách obce chybějící povinně zveřejňované informace stanovené dle §5
odst.1 a 2 InfZ“ a kompletně tyto informace spolu již s uveřejněnými seřadit a zveřejnit ve struktuře a
s údaji požadovanými vyhláškou č.442/2006Sb, pokud to bude účelné pak i s využitím hypertextových
odkazů .
b.) Nejméně 1x za měsíc provést kontrolu úplnosti, aktuálnosti a zveřejnění povinně zveřejňovaných
informací na webových stránkách obce.
Odpovědnost: asistentka starosty ve spolupráci s ostatními útvary obecního úřadu a podle pokynů
starosty obce.
Termín: doplnění povinně zveřejňovaných informací na webových stránkách obce ve struktuře dle
vyhlášky č.442/2006S do 15.4.2013 a od tohoto termínu zabezpečit trvale asistentkou starosty
v měsíčních intervalech kontrolu úplnosti a aktuálnosti.
5.) Obec porušila ustanovení §18 odst.1 Zákona o svobodném přístupu k informacím /InfZ/ (každý
povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své
činnosti v oblasti poskytování informací obsahující údaje v rozsahu dle uvedeného §18.) tím, že
nezveřejňuje a nezpracovává výroční zprávy o své činnosti v oblasti poskytování informací.
Opatření k nápravě:
a.) Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění výše uvedeného nezákonného postupu orgánů obce
spočívajícího v tom, že výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle InfZ nebyly
zpracovány a zveřejněny do 1. března.
b.) Zpracovávat a zveřejňovat výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle InfZ za
předcházející kalendářní rok vždy do 1. března následujícího roku
Odpovědnost: podklady pro zprávu zpracovávají jednotlivé útvary obecního úřadu každý rok do 15.2.
za předchozí rok a předkládají starostovi obce, který za zpracování výroční zprávy odpovídá, při jejím
zpracování spolupracuje asistentka starosty.
Termín: trvale, počínaje výroční zprávou za rok 2012, kterou uveřejnit způsobem dle §5, odst 1
zákona č.106/1999 Sb.
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