OBEC SENOHRABY
Zápis č. 2/21 z jednání kontrolního výboru projednávaného
e-mailem ve dnech 7. 6. 2021 – 15. 6. 2021
Předmětem jednání je bod:
Nesvolání zastupitelstva obce – možné porušení zákona o obcích č. 128/2000 a
jednacího řádu obce
Tento bod KV byl řešen přes emailovou komunikaci. 3 členové KV souhlasili s projednáním
tohoto bodu emailovou komunikací. Podklady k tomuto bodu byly zaslány. 1 člen byl proti,
jeden člen se nevyjádřil. Je splněna podmínka souhlasu nadpoloviční většiny členů KV.
Starostka obce obdržela emailem ke dni 5. 5. 2021 žádosti 1/3 zastupitelů o svolání
mimořádného zastupitelstva obce. Dle zákona o obcích č. 128/2000 § 92, měla starostka
svolat do 21 dnů zasedání zastupitelstva obce. I přes opakované emailové žádosti
některých zastupitelů starostka nereagovala a zastupitelstvo nesvolala. Neuvedla žádný
důvod nesvolání zastupitelstva v termínu. Ke svolání zastupitelstva byl vyzván emailem
místostarosta. Místostarosta nereagoval. Zastupitelka Lucie Pancířová začala emailem
zjišťovat časové možnosti zastupitelů pro svolání zastupitelstva. 5 zastupitelů oznámilo své
časové možnosti ke dni 31.5.2021. Dne 1.6.2021 bylo svolané zastupitelstvo jménem
místostarosty na 16.6.2021 i přes předem oznámenou nepřítomnost v tento den 2 ze 3
zastupitelů, kteří zažádali o toto mimořádné zastupitelstvo.
Zákona o obcích č. 128/2000, § 92, (1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby,
nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním
obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je
povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů
zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději
do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
(2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak
místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
Jednací řád obce Senohraby článek I., bod 4. Starosta je povinen svolat zasedání
zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo
hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy
byla žádost doručena obecnímu úřadu. Bod ř. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva
obce podle odstavce 1. nebo 4., učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva
obce.
Na základě získaného právního posudku členem KV je svolání zastupitelstva nesmírně
komplikované a bez pevné podpory v Zákoně o obcích č.128/2000 Sb.
Starosta obce má ze zákona povinnost svolat zastupitelstvo obce v následujících 21 dnech
od doručení žádosti min. 1/3 zastupitelů. Pokud starosta nesvolá zastupitelstvo v době
stanovených 21 dní, přechází po uplynutí této doby činnost se svoláním zastupitelstva na
místostarostu, který by tak měl učinit bez zbytečného odkladu, avšak i zde platí lhůta v délce

až 21 dní ode dne, kdy na něj tato zákonná povinnost přešla. V tomto rozmezí může svolat
zastupitelstvo libovolný zastupitel za předpokladu, že místostarosta nechce zastupitelstvo
svolat. Další zastupitel může svolávat zastupitelstvo v okamžiku kdy místostarosta toto
udělat nechce a měl by být o jeho stanovisku záznam stejně tak by měl být záznam o
stanovisku k nesvolání starostou.
KV doporučuje úpravu jednacího řádu obce, která jasně stanoví pravidla a povinnosti
při svolávání ZO (potvrzení přijetí žádosti o svolání ZO, zaslání časových možností
zastupitelů v den, kdy byl zastupitel vyzván, informování o případné nemožnosti
svolání ZO obratem atd.) V některých bodem / tématech je svolání ZO nutné a
v případě neochoty ze strany vedení obce / zastupitelů je nutné v zájmu obce a
občanů tato pravidla stanovit a zakotvit do jednacího řádu obce.
KV doporučuje ZO přijmout usnesení, které by zajišťovalo jasnou kontinuitu termínů
konání ZO a tím možnost projednávání bodů všech stran dle potřeby a v zájmu obce.
KV doporučuje, aby součástí každého programu ZO byl vždy bod přijmutí plánu
konání dalších min. dvou zastupitelstev v následujících např. 4 měsících od data
konání
KV doporučuje stanovit usnesením závazný termín pro zaslání programu veřejného
zasedání a pro předložení podkladů k bodům programu ZO včetně vysvětlení a
komentářů předkladatele s předstihem min. 10 dní před datem stanoveného konání
ZO. Nebudou-li předloženy podklady v tomto termínu, odkládá se projednání bodu na
další zastupitelstvo.
Přílohy: emailová komunikace zastupitelů obce ke svolání zastupitelstva obce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis zpracoval předseda kontrolního výboru:
Lucie Pancířová v. r.

Členové kontrolního:
Zbyněk Průša v. r.
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Jan Beneš v. r.

Václav Krebs v. r.

