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Projednání provedené kontroly o výkonu samostatné působnosti obce Dolany Ministerstvem
vnitra České republiky ze dne 22.06.2020 a přijatá opatření k zamezení nezákonných postupů
obce na zasedání Zastupitelstva obce Dolany dne 23.07.2020
Obec Dolany byla kontrolována Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
České republiky. Níže jsou uvedena kontrolní zjištění a opatření, která zajistí zákonný postup obce.
Výsledky kontroly a přijatá opatření byla schválena Zastupitelstvem obce č.2020/49 dne 23.07.2020.
1) Porušení § 93 odst. 1 věty první Zákona o obcích tím, že
a) Navržený program uvedený na pozvánkách na jednání ZO, která se konala dne 14. června
2019, 25. července 2019 a 22. dubna 2020 nekoresponduje s programem jednání
uvedených zasedání ZO.
b) Žádná z předložených pozvánek na jednání ZO neobsahuje navržené body programu
„volba komisí“ a „schválení zápisu z předchozího zasedání ZO“, projednávané v úvodu
zasedání ZO konaných v kontrolovaném období.
c) Pozvánky na zasedání ZO konaná v období od 24. ledna 2019 do 8. srpna 2019 neobsahují
navržený bod programu jednání „kontrola plnění usnesení“, projednávaný v rámci těchto
zasedání ZO.
Přijatá opatření:
a) Na zasedáních Zastupitelstva obce budou projednávány jen body programu uvedené na
pozvánce k zasedání ZO. V případě, že bude nutné zařadit na program bod jednání, který
nebyl znám v době svolání ZO, bude tento bod zařazen na program jednání a řádně
schválen při hlasování o programu při konání ZO. Navrhovatel bodu jednání, který nebyl
na pozvánce na ZO, musí tento bod dostatečně zdůvodnit před samotným hlasováním o
programu zasedání ZO. Zodpovídá předsedající jednání ZO.
b) Na pozvánkách k zasedání Zastupitelstva obce budou uváděny také opakující se body
jednání volby komisí, schválení zápisu a kontrola plnění usnesení. Zodpovídá starosta
nebo místostarosta.

2) Porušení § 95 odst. 1 věty druhé zákona o obcích tím, že
vyjma zápisů ze zasedání ZO konaných dne 11. března 2020 a 22. dubna 2020 není v zápisech
ze zasedání ZO konaných v kontrolovaném období uveden průběh a výsledek hlasování.
Přijaté opatření:
Od zasedání Zastupitelstva obce Dolany dne 11.03.2020 je toto již v Zápisech z jednání ZO
uváděno dle požadavků zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Zapisovatelka byla znovu poučena
o nutnosti zaznamenávání průběhu a výsledku hlasování.
Vyvěšeno: 24.07.2020
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Kořínek Pavel - místostarosta

