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Č.j.     441 / 2014
K č.j. MV-28196/ODK-2013
Ministerstvo vnitra
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4

Vyhodnocení nápravných opatření,
a přijatá nápravná opatření k nápravě

provedená na základě doporučení Odboru dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra,

které vyplývají z protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti města Buštěhrad,
konané dne 17.dubna 2013 na MěÚ Buštěhrad

Předmět kontroly : Dodržování ustanovení § 12,§ 16,§ 39,§ 43,§ 82,§ 84,§ 85,§ 87,§ 92-97
a § 117-119 zákona č.  128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen
zákon o obcích), §5, a § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů  (dále jen InfZ.) a případně  dalších souvisejících oblastí
samostatné působnosti svěřené orgánům města.

Vyjádřením ODK MV ze dne 18. března 2014, naše čj.  441/2014, v dokumentu nazvaném
„Vyhodnocení  nápravných opatření  –  reakce na zaslané podklady“  byl  vznesen opětovný
požadavek adekvátního přijetí nápravných opatření ke kontrolním závěrům, uvedeným pod
body č.  5,6,7,8.  Tyto  jsou  provedeny,  a  jsou  doplněny o  opatření  k zamezení  opakování
nezákonného postupu orgánů města. Nápravná opatření ke kontrolním závěrům č. 1 – 8 a 11,
13, 14, 16 jsou ODK MV považována za adekvátní, a jsou rovněž doplněna o definování
opatření  k zamezení  nezákonného  postupu  orgánů  města.  Podrobný  rozpis  požadovaných
specifikací k nápravě a zamezení opakování těchto nedostatků je popsán níže.

Bod 5.  Napraveno porušení § 82 písm. c) zákona o obcích  tím, že nebyly starostkou
poskytnuty informace člence ZM ve lhůtě 30 dní. 
Opatření  k zamezení  nezákonného  postupu:  Orgány  města  se  budou  řídit  nadále
příslušným ustanovením paragrafu zákona o obcích (§ 82 písm. c) zákona o obcích) tak, že
požadované informace budou poskytnuty ve lhůtě 30 dnů. Orgány města pověří zaměstnance
úřadu, do jehož kompetence charakter požadovaných informací spadá, aby tuto povinnost
splnil.
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Bod 6.  Napraveno porušení  § 118, odst 2 věty první zákona o obcích tím, že počet členů
Výboru pro životní prostředí byl ustanoven jako pětičlenný (ZZ MB ze dne 11.9.2013,
usn. č. 19).
Opatření k zamezení nezákonného postupu:  Orgány města budou postupovat nadále při
ustanovení výborů zastupitelstva podle § 118, odst. 2 věty první zákona o obcích a budou dbát
na to, aby počet členů výborů byl vždy lichý.

Bod 7.  Napraveno porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích, vyvěšením záměrů
na  pronájem  pozemků  1560/2  a  části  pozemku  1565/1  a  pronájmu  nebytových  prostor
Kulturního střediska Města Buštěhradu a uzavření nových nájemních smluv.
Opatření  k zamezení  nezákonného  postupu:  Orgány  města  budou  nadále  dodržovat
ustanovení  §  39  odst.  1  zákona  o  obcích.  Před  rozhodnutím  o  dispozici  nemovitým
majetkem  i  v případě  změn v již konstituovaných právních vztazích bude postupováno
v souladu  se  zákonem,  tzn.  záměr  bude  vždy  zveřejněn  po  dobu  nejméně  15  dní  před
rozhodnutím vyvěšením na úřední  desce Městského úřadu, aby se k němu mohli  zájemci
vyjádřit a předložit své nabídky, tyto záměry jsou důsledně archivovány.

Bod 8.   Napraveno porušení  ustanovení  §  41 odst.  2  zákona o obcích  tím,  že město
vyvěsilo záměr na prodej pozemku p.č. 1505/8, části pozemku p.č. 1506/4 a tím, že vešlo
v jednání s novými majiteli. Na základě tohoto jednání bylo podáno na KÚ Středočeského
kraje, katastrální pracoviště  Kladno Souhlasné prohlášeni o změně  práva k nemovitosti  ve
smyslu zpětného zápisu pozemků  na majitele Město Buštěhrad, k čemuž k dnešnímu datu
došlo. Poté bude zastupitelům na základě vyvěšeného záměru a trvajícího zájmu žadatelů o
koupi předložen návrh nové kupní smlouvy.
Opatření  k zamezení  nezákonného  postupu:  Orgány  města  se  budou  nadále  řídit
ustanovením  §  41  odst.  2  zákona  o  obcích.  Uzavřené  smlouvy  budou  tak  v souladu
s přijatým usnesením zastupitelstva města. V případě proběhnutých změn v osobě žadatelů a
nabyvatelů během procesu schvalování vyvěšení záměru a následného prodeje jsou orgány
města povinny předložit  ke  schválení  ZM vyvěšení nového záměru na prodej  dotyčných
pozemků.

Bod 9.  Napraveno porušení ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích,  žádost
trvala,  tím,  že žádost  byla předložena ZZM dne 29.10.2013,  na zasedání  č.  9/2013,  viz
usnesení č. 11b).
Opatření k zamezení nezákonného postupu: Orgány města budou nadále postupovat podle
ustanovení  § 16 odst.  2 písm. f) zákona o obcích  a budou tyto žádosti  vždy předkládat
k projednání ZM.

Bod 10.  Porušení ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích nelze zpětně napravit. 
Opatření k zamezení nezákonného postupu: Orgány města budou nadále postupovat podle
ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích tím, že bude prokazatelně zaznamenáváno
vyřizování všech podání i v případě, že tyto jsou vyřízeny ústně, dále bude dbáno na to, aby
všechna podání občanů byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. Odpovědné osoby budou
vždy určeny starostkou podle charakteru žádosti.
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Bod 11.   Napraveno porušení  ustanovení  §  12  odst.  4  zákona o obcích  tím,  že  byla
doplněna kolonka s názvem „Pozbytí platnosti“ v tabulce Evidence právních předpisů města.
Opatření  k zamezení  nezákonného  postupu:  Orgány  města  budou  nadále  dodržovat
ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích. Jsou určeny osoby odpovědné za vedení evidence
právních  předpisů,  úplnost  a  aktualizaci  těchto  právních  předpisů,  které  město  vydalo.
(Dagmar Novotná, Jana Zemanová, Linda Libertinová, nedílně).

Bod 12.  Napraveno porušení ustanovení § 5 odst. 1 InfZ tím, že je zaktualizován soubor
„Povinně zveřejňovaných informací“ podle vyhlášky 442/2006 Sb., na webových stránkách
města, a tyto informace jsou také umístěny na informační desce Městského úřadu Buštěhrad a
na úřední desce Městského úřadu Buštěhrad ne formou hypertextového odkazu ale celým
zněním postupů a pravidel.
Opatření  k zamezení  nezákonného  postupu:  Orgány  města  budou  nadále  dodržovat
ustanovení § 5 odst. 1 InfZ . Jsou určeny osoby odpovědné za pravidelnou kontrolu úplnosti
a aktuálnosti povinně zveřejňovaných informací. (Dagmar Novotná, Jana Zemanová, Linda
Libertinová, nedílně).

Bod  13.   Napraveno  porušení  ustanovení  §  5  odst.  2  písm.  b)  InfZ  tím,  že  seznam
Evidence hlavních dokumentů města je zpřístupněn veřejnosti na webových stránkách města a
na informační a úřední desce městského úřadu Buštěhrad.
Opatření  k zamezení  nezákonného  postupu:  Orgány  města  budou  nadále  dodržovat
ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) InfZ. Jsou určeny osoby, odpovědné za zpřístupnění, kontrolu
a aktualizaci  těchto údajů  na  webových stránkách města a  na informační  a  úřední  desce
Městského úřadu Buštěhrad. (Dagmar Novotná, Jana Zemanová, Linda Libertinová, nedílně).

Bod 14.   Napraveno porušení  ustanovení  §  5 odst.  3  InfZ  tím,  že  všechny žádosti  o
informace včetně odpovědí na tyto žádosti byly zveřejněny způsobem, umožňujícím dálkový
přístup.
Opatření k zamezení nezákonného postupu: Orgány města budou nadále postupovat podle
ustanovení § 5 odst. 3 InfZ. Jsou určeny osoby odpovědné za zveřejňování těchto dokumentů
na  webových  stránkách  města.  (Dagmar  Novotná,  Jana  Zemanová,  Linda  Libertinová,
nedílně).

Bod 15.   Napraveno porušení ustanovení § 5 odst. 4 InfZ tím, že jsou zveřejněny všechny
povinné údaje ve struktuře podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Opatření k zamezení nezákonného postupu: Orgány města budou nadále postupovat podle
ustanovení § 5 odst. 4 InfZ. Jsou určeny osoby, odpovědné za pravidelnou kontrolu úplnosti a
aktuálnosti  a  zveřejňování  povinně  zveřejňovaných  informací  způsobem  umožňujícím
dálkový přístup. (Dagmar Novotná, Jana Zemanová, Linda Libertinová, nedílně).
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Bod 16.  Napraveno porušení ustanovení § 18 odst. 1 InfZ  tím, že upravilo zveřejněné
výroční  zprávy  za  rok  2011 a  2012  o  údaje,  které  jsou  zmíněným  ustanovením zákona
požadovány. Tyto upravené zprávy byly opět umístěny na webové stránky města Buštěhradu.
Opatření k zamezení nezákonného postupu: Orgány města budou nadále postupovat podle
ustanovení  §  18  odst.  1  InfZ  .  Jsou  jmenovány osoby,  odpovědné  za  zveřejňování,  za
strukturu a obsah zveřejňovaných informací – výročních zpráv – nejpozději  do 1.  března
každého roku na webových stránkách města Buštěhradu. (Dagmar Novotná, Jana Zemanová,
Linda Libertinová, nedílně).

Všechna uvedená kontrolní zjištění byla napravena, náprava byla zrealizována.
Ostatní body zjištěných nedostatků byly již napraveny a byla k nim přijata opatření, k datu
21.11.2013.

V Buštěhradě dne 14. dubna 2014

Vyvěšeno:  4. 6. 2014

Sejmuto: 6. 2014
Ing. Jitka Leflerová

starostka
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