Městys TRosKoToVlcE
.r zastupitelstvo městyse Troskotovice
Troskotovice č.p. 18
p.67t78 Jiřice u Miroslavi

zAPls
o prŮběhu zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice,
konaného dne 10.12.20L4, od 18:00 hodin, v sále kulturního domu v Troskotovicích

Předsedající, pan Materna, zasedáníZastupitelstva městyse Troskotovice v ].8,05 hod. zahájil
a přivítal všechny přítomné. Zdůvodnil změnu místa konání schůze - pokračujícínatěračské
práce na budově obecního úřadu.
Předsedající konstatoval, že informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce městyse Troskotovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 3.I2.2014 do t0.I2.201,4. Současně byla informace zveřejněna na ,,elektronické Úřední
desce".

Přítomni: Jiří Pavlačka, Jaromír Ševčík,
lng. Zdeňka Lipovská, lng. lvan Materna, Marie
Mičková, Denisa Haluzová, Michal Ordoš, Ladislav Matyák a lng. Eva Kourková.
(viz příloha č, ]_ - Prezenčnílistina zastupitelů)
Hosté: viz Příloha č.2 - Prezenčnílistina hostů

Určeníověřovate!ů a zapisovatele:
Předsedající navrhnul ověřovateli zápisu p.Lipovskou
Haluzovou.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Troskotovice

urČuje

a p,

Ševčíka,
zapisovatelkou

ověřovateli zápisu

p.

p.

Ševčíka

a p. Lipovskou a zapisovatelkou p. Haluzovou.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou
členůmZastupitelstva městyse Troskotovice a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce,
program zasedání:

7.
2.

3.

Zahájení a schválení programu zasedání ZM Troskotovice
Finančníinformace
2.1. stav účtů,exekuce, dluhy, nezaplacené faktury,.,,
2.2. rozpočet / rozpočtovéprovizorium (formou usnesení)
2,3. potře ba rozpočtových o patře ní k 31,,1,2.2014 (formou usnesen í)
Organizačnízáležitosti
3.1. výběr právního(ch) zástupce(ů) městyse Troskotovice
3.2. dodatečnéschválenídílčíhopřezkumu hospodaření ZO1,4 - lng. Dvořáková
3.3. výsledky kontrol - spisová služba, hospodaření2Ot4
3.4. používánísoukroméhovozidla ke služebnímúčelům
3.5. aktualizace OZY 41201,2 o míst. poplatcích za provoz (formou usnesenÍ)

4.
5.

3.6. požadavek MU POHO na povodňovou komisi a povodňový plán
3.7. vypouštěníodpadníchvod do Miroslávky
Kompetenční model ZM a ÚM Troskotovice
4.].. komise a výbory...
4.2. odměňování zastupitelů
Projekty
5.].. schválení projektu Veřejného osvětlení- 1M Kč
5.2. informace o projektu Jižnísvahyll
5.3. projekt Dětské hřiště v přírodním stylu (info Z. Lipovská)
- vytvořen ,,Profil zadavatele"
Různé
6.].. lnventarizace majetku
6.2. Souhlas ZMT s realizacístrategie komunitně vedeného místníhoÚzemí
6.3. paní Radouchová - žádost o zaměstnání na cca 3 měsíce
6.4. možnost nosit státníznak - místostarosta (formou usnesení)
6.5. nápravná opatřeníz kontroly MVČR (formou usnesení) - samostatná příloha
6,6. viz. ZMT 30.6.2014 - Zpróva z MVČR - odbor dozoru veřejné spróvy dozoru a
kontroly ZŠ+MŠ- svačiny pro školáky
6.7. ZŠ+MŠ- Prodlouženíprovozní doby školnídružiny
6.8. výkopy v aleji pod lipami (kanalizačnívpusti)
6.9. zateplení/ rekonstrukce bytů Hasička
6.10. přáníjubilantům 70,- + koš 300,- + kytka 120,6.11-, vítáníobčánků2x do roka - letos 4 děti - náklad celkem cca 2,5K (neděle 11:00)
6.1,2. setkáníse seniory 12.0OO,- kapela, + občerstvení/večeře - únor L3. l 20.
6.13. Svazek vinařských obcíDaníž- ca 16K dluh (info lng. Herko)
6.I4. poděkování spoluobčanůmza účastna brigádě - sběr listí
Diskuse
Závér
.

5.

7.
8.

Návrhy doplnění programu
- lnventarizacemajetku
:

-

Prodlouženíprovoznídobyškolnídružiny
Body týkajícíse řešení sousedských sporů nebudou řešeny na ZM
Souhlas ZMT s realizacístrategie komunitně vedeného místníhoúzemí
Zateplení/ rekonstrukce bytů Hasička

Návrh usnesení:

Zastupite!stvo městyse Troskotovice schva!uje předložený program zasedánÍ,
doplněný o body:
- lnventarizacemajetku
- Prodloužení provozní doby školnídružiny
- Souhlas ZMT s realizací strategie komunitně vedeného místního území
- Zateplení / rekonstrukce bytů Hasička
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0
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2.

Finančníinformace
2.1. Předsedajícípodal Zastupitelstvu městyse Troskotovice (ZMT) a přítomným
podrobné informace o finančnísituace ÚVr jato jsou: stavy účtů,exekuce, dluhy,
nezaplacené faktury a s použitímprojektoru vše názorně ukázal,
2,2, Rozpočet f rozpočtovéprovizorium (viz. příloha č.3)
Předsedající informoval, vzhledem k finančnísituaci, o nemožnosti sestavit řádný rozpočet
na rok 20t5 a seznámil ZMT s návrhem rozpočtovéhoprovizoria na rok 20t5.

Návrh usnesení:
ZMT schvaluje návrh rozpočtového provizoria na rok 2015.
Náměty: žádné
Výsledek hlasování: Pro: 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti:0

Zdrželi se: 0

2.3. Potřeba rozpočtových opatření k 31.12.2014 (formou usnesení)
Předsedající vysvětlil potřebu reaIizace rozpočtových opatření v souvislosti s nápravnými
opatřeními.

Návrh usnesení:
ZMT udě|uje panu starostovi pravomoc provádět rozpočtová opatření, a to bez
omezení výše, nejdéle však do konce roku 2014. Starosta na lednovém zasedáníZMT
podá komplexní zprávu o provedených rozpočtových opatřeních.
Náměty: žádné
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3.

0

Zdrželi se: 0

Organizačnízáležitosti
3.1. Výběr právního(ch) zástupce(ů) městyse Troskotovice
Předsedající podrobně seznámil ZMT s danou problematikou. Osloveni byli 3 právní
zástupci: Mgr, Srba (]..500,- / hod), Mgr. Jelínková (1,000,- / hod) a JUDr. Pavlíčková
(cestovnívýlohy).
Návrh usnesení:
ZMT souhlasí s udělením generální plné moci JUDr. Haně Pav!íčkové,bytem Foltýnova
7, 635 00 Brno k tomu, aby v plném rozsahu zastupovala městys Troskotovice.
Náměty: Na dotaz p. Lipovské předsedajícívysvětlil, že generální plná moc není
časově limitovaná, můžebýt kdykoli podle potřeby zrušena - odvolaná
Výsledek hlasování: Pro:7
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti:0

ldrželi se:2 p. Ordoš, p. Matyák
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3.2. Dodatečnéschválení dílčíhopřezkumu hospodaření 201,4 - P. Dvořáková
Předsedaj ícípodrobně vysvětlil potřebu provedení přezkumu hospodaření a odůvodnil
výběr auditora (předchozí zkušenosti a neuhrazené závazky vůčitéto společnosti)

Návrh usnesení:
ZMT schvaluje dílčípřezkum hospodaření 2Ot4, který prlovedIa společnost Audit-Daně,
p. Dvořáková dne !.t2.2OL4
Náměty: žádné
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti:0

Zdrželi se: 3 p. Ordoš, p. Matyák, p. Kourková

3.3. Předsedajícípřítomným stručně nastínil výsledky kontrol - spisová služba,
hospodaření 201,4, podrobné informace - protokol zápisu i zpráva auditora jsou
uveřejněny na úřednídescewebu městyse Troskotovice
3.4. Používánísoukroméhovozidla ke služebnímúčelům.Předsedající přítomným
vysvětlil nutnost používáníosobního automobilu při služebníchcestách.

Návrh usnesení:
ZMT schvaluje p. starostovi používánísoukromého vozidla ke služebním účelům.
Náměty:
p. Matyák se dotazoval na množstvíujetýchkm za ]. měsíc a navrhl zakoupení
automobilu služebního.
p. Ševčík
odpověděl, že v současnédobě nemáme k zakoupeníautomobilu dostatek
finančníchprostředků.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 3 p. Ordoš, p. Matyák, p.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Kourková

Zdrže!i se:0

3.5. AktualizaceOZY 4l2ot2 o míst. poplatcích zaprovoz (příloha č.4 ). Předsedající
seznámil přítomné se skutečnou výšínákladů za provoz systému shromaždbvání,
sběru, přepravy, třídění, využíváníaodstraňováníkomunálních odpadů. Podrobně
vysvětlil výpočet, podle kterého je možnéstanovit výši poplatku. Na výzvu k ZMT
jakou navrhují výši poplatku, uvedla p. Lipovská stávající částku, tedy 400,- Kč.

Návrh usnesení:

ZMT vydává novou OZV č. tl2OL4, o místním poplatku za provoz systému
shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních

odpadů, kterou se zrušuje OZV č. 4l20L2 stejného názvu, v plném rozsahu, s účinností
od 1. ledna 2015

Náměty:
p. Pavlačka vysvětlil dalšímožnosti systému shromaždbvání, sběru, tříděnía odvozu
komunálních odpadů - nastínil budoucí možnosti
S čímžsouvisel dotaz p. Hořákové - kdo zaplatíobčanůmpopelnice na tříděný odpad?
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P. Kourková konstatovala, že stávající částka za svoz odpadů by se neměla zvyšovat,
Uvedla, že v Brně se platí obdobná částka a odpad se vyváží každý druhý den.
P. Kavková se dotazovala na seznam neplatičůza svoz komunálního odpadu - ÚraO
zkompletuje dostupné informace a bude spoluobčany informovat o celkové situaci.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

3.6. Přesedajícíseznámil přítomné s požadavkem MÚ Pohořelice na vytvoření povodňové
komise a povodňového plánu
3.7, Předsedajícíseznámil přítomné se závěry kontroly Českéinspekce životního
prostředío vypouštěníodpadních vod do toku Miroslávka

4.

Kompetenční model ZM a ÚM Troskotovice

Kompetenční model
ZM a ÚM Troskotovice
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4.1. Proběhla volba členůfinančníhoa kontrolního výboru:

Předsedající přednesl návrh na členy kontrolního výboru paníŠkůrkovouMarcelu a pana
Ambrose Martina.
Návrh usnesení:
ZMT volí zbývajícíčleny kontrolního výboru paní ŠkůrkovouMarcelu a pana Ambrose
Martina.
Náměty: žádné
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:2 p. Ordoš, p. Matyák Zdrželi se:l P. Kourková
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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Předsedajícípřednesl návrh na členy finančníhovýboru paní p. ŠedbvouStanislavu
Martina Hůserka.

a

Návrh usnesení:
ZMT volí zbývající členy kontrolního výboru paní ŠedbvouStanisl3vu a pana Martina
Hůserka.
Náměty: žádné
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 p.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Ordoš Zdrželi se: 2 p. Matyák,

p. Kourková

Bylyvytvořeny následujícíkomise v kompetenci starosty, z předsedů a členů,kteří
s členstvímvyslovili souhlas:

ZeměděIská a stavební komise: předseda: lng. Pavel Herko,
členové:p.S. Kříž, p.J.Mikulinec

Komise pro životníprostředí: předseda: p.J.Pavlačka
p.J. Náh lík, p. M. Polčák, p. D. Novák,
členové:p.J.Ševčík,

p. F.

Kurtin

Kulturní a sociální komise: předseda p.D.Haluzová
členové:p.M.Mičková, p.M.Husáková
Komise pro školu, sport, děti a mládež: předseda p.J.Šečvík
členové:p.M.Hůserek, p.D.Ondrůšková
4.2. Odměňování zastupitelů
Předsedajícíseznámil ZMT s možnou výšíodměnčlenůzastupitelstva.

Návrh usnesení:
ZMT se s ohledem na stávající finančnísituaci městyse zříká všech odměn spojených
s funkcí místostarosty, s členstvímv ZMT, v komisích a výborech.
Náměty: žádné
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

5.

Projekty
5.1. Schváleníprojektu Veřejného osvětlení- 1M Kč
Předsedajícíseznámil ZMT s pilotním projektem kabelizace rozvodů NN, realizovaného
firmou E.ON a nutnostířešit problematiku VO. Předsedající navrhl projednat s E,ON
odloženírealizace projektu na rok 201,6.
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Náměty: p.Kourková se dotazovala, zda bude do projektu zahrnut prostor u hřbitova?
p.Dovrtěl - dotaz, zda by bylo možnéumístěnísvětel na budovy?
p.Ordoš vysvětliL, že umístěnína budovy možnénení, jediným řešením je kabelizace.
Projekt je vypracovaný pro celou obec. Navrhuje požádat E.on, o provedení kabelizace
v rámci pilotního projektu
zdarma, resp. za 30 tisíc Kč, z důvodu kolabujícístávajícíkabelážev d,ůsledku stáří.
Bude zahájeno jednánís E.on, s p. Kohoutem o možnosti bezplatné provedení kabelizace
rozvodů
5.2. lnformace o projektu Jižnísvahyll
P. Ordoš seznámil přítomné s projektem Jižnísvahy ll, který zpracoval lng. Petr Kunc.
Celkem bude postaveno 40 domů, včetně zasííování,trafostanice a příjezdové
komunikace, která bude po vybudování bezplatně převedena do vlastnictvíobce.
5.3. Projekt Dětské hřiště v přírodním stylu

- podrobné informace podala

p. Lipovská.

Z důvodu nedodrženítermínů,
nenív současnédobě možnéříct, zda dojde k realizaci

projektu. Což nevylučuje nutnost úhrady projektové dokumentace. V pátek 12.1,2.201,4
se uskutečníse všemi zúčastněnýmistranami schůzka, kde získáme přesné informace.
P. Lipovská dále vysvětlila nutnost vytvoření,,Profilu zadavatele", který se váže ke

každému projektu.

6.

Různé
6.].. lnventarizace majetku

Předsedající, p. starosta, tímto vydává piíkaz k inventarizaci majetku, kdy bude
zjištěn stav k 3t.I2.201,4.

Provedena bude inventura majetku zŠ-ttltŠ,ÚMT, KD, CHB24, Hasičky a vozového
parku.
lnventarizačníkomise: p, Materna, p. Haluzová, p. Ševčík,
p. Polčák, p. Pavlačka,
p. Hůserek a p, Kurtin.

6.2. Předsedající informoval o možnosti v Troskotovicích realizovat ,,Strategii komunitně
vedeného místníhorozvoje místníakčnískupiny (MAS) Podbrněnsko". Prakticky to
znamená, že všem subjektům, které jsou z Troskotovic a požádajísi v dotačnímobdobí
201,4 - 2020 o dotaci vypisovanou ve výzvách MAS, bude umožněno o tyto dotace
soutěžit. Pro celé územíMAS se jedná o částku cca 1].0 milionů korun. Tímto schválením
připojení katastru městysu Troskotovic k MAS nevzniká povinnost členskéhoplatby
příspěvku, neboť se Troskotovice nestávajíčlenem. Přistoupit mohou až později. Na
nejbližšíValnéhromadě (1,5, L2. od 17 hodin v kongresovém sále v Pohořelicích) bude
případné připojení Troskotovic vzato na vědomí.

Troskotovice budou začleněny do MAS Podbrněnsko, bez hlasovacího práva, bezplatně,
s možnostíčerpatdotace prostřednictvím této MAS.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného
místníhoúzemíMístníakčnískupiny Podbrněnsko na období 2Ot4 - 2020 na svém
správním území.
Náměty: žádné
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

0

Zdrželise:0

6,3. Paní Radouchová podala písemnou žádost o zaměstnánína cca 3 měsíce, Z důvodu
chybějících finančníchprostředků na mzdy, ÚVr v současnédobě neplánuje
přijímat zaměstnance.

6.4. Předsedající navrhnul ZMT možnost nošenístátníhoodznaku místostarostou.
Návrh usnesení:
ZMT souhlasí s tím, aby místostarosta měl možnost nosit státní odznak.
Náměty: žádné
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdrželi se: 3 p.Ordoš, p.Matyák, p.Kourková
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

6.5. Nápravná opatření z kontroly MVČR
víz. ZMT 30.6.2014 - Zpróva z MVČR - odbor dozoru veřejné spróvy dozoru a kontroly

Usnesení- viz příloha č. 5
6.6, ZŠ+MŠ- svačiny pro školáky

-

požadují svačinky pro své děti

p. ředitelka ZŠprověřila a zjistila , že pouze 4 rodiče

-

příprava v tak malém množstvíjeneekonomická.

6.7.ZŠ+MŠ- prodloužení provoznídoby školnídružiny- není možnéz důvodu nedostatku
pracovníkůZŠ,ieitchž počet je určen koeficientem podle počtu dětí, které školu
navštěvují, p. starosta dal na zvážení minimalizovat počet žákůdojíždějícíchdo ZŠ
v pohořelicích.

6.8.Výkopy v aleji pod lipami na kanalizačnívpusti, na jejichž dokončenívsoučasnosti
nejsou prostředky, z důvodu zamezení úrazu, bylo navrhnuto, vpusti přikrýt celtou
zasypat pískem,

a

6.9.Zateplení/ rekonstrukce bytů Hasička je problém, který bude nutné řešit. V prvnífázi
bylo navrhnuto zateplit vnitřní zed' garáže polystyrenem.

6.10. Přáníjubilantům 70,-

+ koš 300,- +

kytka 1,20,

6.1,1,. Vítáníobčánků2xdo roka - letos 4 děti - náklad celkem cca2,5K (neděle 11:00)

V letošnímroce neproběhne - zasedací místnost je z důvodu natíráníoken ÚtVt
nepoužitelná.
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6,L2. Setkání se seniory !2.000,- kapela,

+ občerstvení/večeře - únor ].3. nebo 20.
V případě dostatečných prostředků, budou stávajícítradičníakce(dle bodu 6.].0, 6.1,ta
6,12) zachovány.

6.13.

Svazek vinařských obcí Daníž- ca 16K dluh (info P. Herko)

P,Herkovi se nepodařilo získat všechny potřebné informace, jednáníg setrváníve
vinařském spolku bude projednáno na dalším zasedáníZMT.

6,L4, Předsedající poděkoval spoluobčanůmza účastna brigádě - sběr

7.

listí.

Diskuse

Pan Ordoš vyjádřil nesouhlas s prezentací P. Materny. Výši uváděných dluhů označil za nesmyslnou,

což podrobně všem spoluobčanůmvysvětlív připravovaném letáku (brožuře). Viníkem současné
finančnísituaceÚMT označiI JUDr. Maisnerovou, soudní exekutorku, zablokováním neadekvátního
množstvímajetkuměstyse. Na soudníexekutorku podává p. Ordoš žalobu.
Ke společnosti VlTlSVlN p. Ordoš uvedl, že celou společnost řádné prodalve 3 smlouvách (převod
obch. podílu, pozemky, uznatelné závazky), Pan Mádl, jako nový majitel nepřepsal v obchodním
rejstříku jednatelstvíp. Ordoše, o což se několikrát snažil isám p. Ordoš. Podle slov p. Ordoše, dluží
p. Madl ÚVr Z.mil. korun a veškeré pohledávky+ dluhy jdou za p. Mádlem.
Pan Ordoš vše zdokumentuje a zdokladuje.

8.

Závér
Předsedající poděkovaljménem zastupitelstva občanůmza jejich účasta pozornost,..

***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v ]"9:55 hod.
přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina- zastupitelé
2) Prezenčnílistina - hosté
3) Rozpočtovéprovizorium
4) oLv č,I/2o1,4
5) Nápravná opatření
6) Zveřejněná informace o konáníustavujícího zasedánípodle § 93 odst, 1zákona o obcích

Zópis byl vyhotoven dne

ověřovatelé:

: 1-4.

1-2,2aM

zdeňka

.

/.

,/Lipovská, ane..(?../ť,/-!1,?....n"*.::.:,:,1:.:.'......
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Zastupitelstvo městyse Troskotovice
Troskotovice č.p. 18
p.67778Jiřice u Miroslavi

Příloha č. 5 - Nápravná opatření z kontroly MVČR ze dne
27.5.2014 (č.j. MV_ 32003_5 loDK-2014)
PROTOKO.L o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městyse
Iroskotovice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona
Č. L28l2O00 Sb., o obcích (obecní zřízení|, ve znění pozdějších předpisů - SHLEDANÁ

poRušENí zÁroruR:

1|

Městys poruŠilustanovení § 92 odst. 1 věta první zákona o obcích (zastupitelstvo obce se
schózí podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce) tím, že zasedání ZM konané
dne 28. Června 2O73 a 15. listopadu 2013 se uskutečnita po více než třech měsících od
konání zasedání předchozího (Daloženo pozvónkami na zosedání ZM konané dne
15, březno 2013, dne 28. června 201-3 a dne 15. tistopadu 201j; ddte doloženo pozvónkou
na zosedóní ZM, které se mělo konat 3, října 2013 a oznómením
o zrušenítohotozasedóní dne 23. října 2013),
OPatření k odstranění důsledkůnezákonného postupu orgánů městyse: ne|ze přijmout
náPravné opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu obce spočívajícím
v
nedodrženílhůty 3 měsíců pro konánízasedáníZM,
OPatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů městyse: zajistit důsIedně
svolání ZM minimálně jednou za tři měsíce a současně pověřit místostarostu nebo jiného
Člena ZM, aby v případě nepřítomnosti starosty svolal zasedání ZM v rámci zákonem
stanovené lhůty.
Návrh usnesení:
ZastuPitelstvo městyse Troskotovice pověřuje místostarostu, aby počínojednešním
dnem dŮsledně dohlíželna dodržovóní thůty 3 měsícůa v případě nepřítomnosti starosty
svolal zasedóníZM v rúmci zókonem stanovené thůty.
Diskuse: bez diskuse

Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

2|

0

Zdrželi se:0

1 zákona o obcích (o průběhu zosedóní
zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení
ověřovatelé; v zópise se vždy uvede počet přítomných členůzastupitelstva obce, schvólený
pořad jednónízastupitelstva obce, průběh o výsledek hlasovónía přijatá usnesení)tím, že v
záPise ze zasedání ZM konaného dne 15. listopadu 2013 není uveden schvátený pořad
jednání,
Městys porušil ustanovení § 95 odst.

resP. tím, Že v daném případě není uvedena vrislovná informace, že by tento byl

schválen (Doloženo zápisem ze
15. listopadu 201_3).
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Zast upitel

Troskotovice č.p. 18
p,67178Jiřice u Miroslavi

opatření k odstranění důsledkůnezákonného postupu orgánů městyse: nelze přijmout
nápravné opatření k odstranění důsledkůnezákonného postupu městyse spočívající
v tom, že v dotčenémzápise není uveden schválený pořad jednání, resp, v tom, že tento
nebyl schválen.

opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů městyse:

trvale zabezpečit, že zápisy ze zasedání ZM budou mít všechny zákonem stanovené
náležitosti, včetně schváleného pořadu jednání; dbát na to, aby v případě každého
zasedání byl pořad jednání schválen; v případě, že je pořad jednání doplňován, resp. je
hlasováno o doplněném pořadu jednání, přičemžtento není schválen, zajistit, aby byl
schválen původně navržený program jednání a informaci o takovém schválení výslovně
uvádět.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelsfuo městyse Troskotovice pověřuje předsedu Kontrolního výboru (KV), aby
počínajednešním dnem důsledně kontroloval to, že zópisy ze zasedóní ZM budou mít
všechny zákonem stanovené nóležitosti, včetně schváleného pořadu jednání.
Diskuse: bez diskuse

Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:
Usneseňí č. 15 bylo schváleno.

3)
'

0

Zdrželi se:0

Městys porušil ustanovení § 87 zákona o obcích (k platnému usnesenízastupitelstva obce,
rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členůzastupitelstva
obce, nestanoví-li zvlóštní próvní předpis jinak)tím, že na zasedání ZM konaném dne 28.
června 2013 ZM v bodě 2 přijalo ,,usnesení" o schválení rozpočtu, avšak nikoli
nadpolovičnívětšinou všech členů7M (Doloženo zópisem ze zasedóní ZM konaného dne
28. června 2013),

Opatření k odstranění důsledkůnezákonného postupu orgánů městyse:
vzhledem k obsahu a povaze schvalovaného návrhu je přijetí opatření k odstranění
důsledkůnezákonného postupu bezpředmětné.

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů městyse:

pečlivě zaznamenávat průběh a výsledek hlasování při schvalování usneseníZM v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o obcích a tím mj. předcházet případnému
zpochybnění platnosti přijatých usnesení a současně dbát na to, že k přijetí usnesení, je
třeba souhlasu nadpolovičnívětšiny všech členůZM.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice pověřuje zapisovatele, aby počínajedneŠnímdnem
pečlivě zaznamenával průběh a výsledek hIasovóní.
Diskuse: bez diskuse
Strana č.2
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

4|

0

Zdrželi se:0

Městys porušil ustanovení § 119 odst. 1 věta první zákona o obcích (finanční a kontrolní
výborY jsou nejméně tříČlenné;členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník
obecního
úřadu
anl
osoby
zabezpečující
rozpočtové
a ÚČetní próce na obecním úřadu)tím,že ke dni kontroly (od 14. května 2ot2| fungoval
KV Pod zákonem stanoveným počtem (Doloženo zópisem ze zasedóní ZM konaného dne
14. května 201"2 a 29. června 2012, dóle doloženo oktuólním složením KV dostupným na
internetových
strónkóch
městyse,

viz výtisk

//w w&l, trns#*í*yire, cry'rrrďex. p/r g lriid=§35& llď=
?4?&#5,
uvedené internetové strónky městyse Troskotovice ze dne 29, dubna 2014).
h tt p

:

výše

OPatření k odstranění důs|edkůnezákonného postupu orgánů městyse:

na nejbliŽŠÍmzasedání ZM zvolit předsedu KV a doplnit personální obsazení KV tak, aby
byl KV v souladu se zákonem o obcích tříčlenný.

OPatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů městyse: pokud dojde
k rezignaci předsedy výboru či jeho člena, příp. sníženípočtu členůvýboru pod zákonem
stanovenou hranici, je třeba na nejbližšímzasedání ZM dovolit předsedu výboru či jeho

člena, tak aby byl výbor vždy nejméně tříčlenný.

Návrh usnesení:
ZastuPitelstvo městyse Troskotovice pověřuje předsedu KV, aby ve spoluprácí se ZM
zajistíl vždy nejméně třičIenný Kontrolní výbor.
Termín: průběžně
Diskuse: bez diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:
Usnesení č. 17 byIo schváleno.

5)

0

Zdrželi se:0

Městys porušil ustanovení § t2 odst. 4 zákona o obcích (obec vede evidenci prÓvních
PředPisŮ, které vydalo; evidence próvních předpisů obsahuje čísloa nózev právního
PředPisu, datum jeho schvólení, dotum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti,
PoPříPadě i datum pozbytí jeho platnosti; próvní předpisy obce se označujípořadovými
ČÍslY;ČÍselnóřada se uzavíró vždy koncem každéhokatendóřního roku) tím, že evidence
Právních předpisŮ městyse neobsahuje veškeréprávní předpisy, které městys vyda|, a
dále tím, Že neobsahuje (nemá vyplněny} všechny zákonem stanovené údaje (Doloženo

koPií ,,Evidence próvních předpisů

obecně zóvazných vyhlóšek
a nařízenívydaných městysem Troskotovice" a kopií,,Přehledu platných norem k 5, 6. 201_3
- Městys Troskotovice"),
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Opatření k odstranění důsledkůnezákonného postupu orgánů městyse: neprodleně
doplnit evidenci právních předpisů, které městys vydal tak, aby obsahovala všechny
městysem vydané právních předpisy (v chronologickém pořadí, bez ohledu na to, zda se
jedná o platné, či zrušenéprávní předpisy) a všechny zákonem stanovené náležitosti (číslo
a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum
nabytíjeho účinnosti,popřípadě i datum pozbytíjeho platnosti).

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů městyse: pravidelně
kontrolovat úplnost, správnost a aktuálnost údajůevidence právních předpisů a uvádět
v ní všechny právní předpisy, které městys vydal, a všechny údaje požadovanézákonem o

obcích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice pověřuje starostu (zaměstnance úřadu městyse)
pravidelnou kontrolou úplnosti, správnosti a aktuálnosti údojův evidenci próvních
předpisů
Termín: 37. března 2075 a dále průběžně
Diskuse: bez diskuse
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

6)
,

0

Zdrželi se:0

Městys porušil ustanovení § 5 odst. L lníl (každý povinný subjekt musí pro informování
veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnóch zveřejnit no místě, které je všeobecně
přístupné,jakož i umožnit pořízeníjejich kopie zókonem předepsané informace) tím, že
v den provedení kontroly nebyly informace vymezené tímto ustanovením předepsaným
způsobem zveřejněny (Městys soubor informací dle § 5 odst, 1 lnfZ kontrolní skupině
nepředložil, viz přehled podkladů předložených při kontrole výkonu samostatné působnosti
dne 29, dubna 2014),

Opatření k odstranění důsledkůnezákonného postupu orgánů městyse:

částečná náprava byla zjednána v průběhu kontroly, přičemž byl pořízen výtisk povinně
zveřejňovaných informací zveřejněných způsobem umožňujícímdálkový přístup; soubor
povinně zveřejňovaných informacídle ustanovení§ 5 odst. Ilnfzje možno výše uvedeným
způsobem pořídit (zpracovat) až poté, co bude struktura těchto informací zveřejněných
způsobem umožňujícímdálkový přístup doplněna a bude zcela v souladu s vyhláškou č.
442/2006 Sb.; takto pořízený soubor povinně zveřejňovaných informacídle ustanovení§ 5
odst. 1 lnfZ zpřístupnit v sídle městyse na místě, které je všeobecně přístupné,

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů městyse: pravidelně

kontrolovat úplnost a

aktuálnost povinně zveřejňovaných

a určit osobu odpovědnou za plněnítohoto úkolu.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo městyse Troskotovice pověřuje starostu (zaměstnance úřadu městyse)
providelnou kontrolou úplnosti o aktuólnosti povinně zveřejňovaných informací.
Termín: 37. března 2075 a dále průběžně
Diskuse: bez diskuse

Výsledek hlasování: Pro:9 Protl:
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

7|

0

Zdrželi se: 0

Městys porušil ustanovení § s odst. 2 písm. b) lnž (povinný subjekt je povinen ve svém
sídle v úředních hodinóch zpřístupnit seznamy hlovních dokumentů, zejména koncepční,
strategické o progromové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zókona
včetně případných nóvrhů licenčníchsmluv podle ustanovení § 14a, a to tak, aby do nich
mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii) tím, že v den kontroly nebyly
seznamy hlavních dokumentů zpřístupněny (Městys seznamy hlovních dokumentů
kontrolní skupině nepředložil, jelikož je nevede, viz přehled podklodů předložených při
kontrole výkonu samostatné působnosti dne 29. dubna 2014).

Opatření

k

odstranění důsledkůnezákonného postupu orgánů městyse: zpracovat

seznamy hlavních dokumentů obce dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) lnfZ a zpřístupnit je
v Úředních hodinách ve svém sídle a téžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup.

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů městyse: pravidelně
kontrolovat úplnost a aktuálnost seznamů hlavních dokumentů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice pověřuje stdrostu (zaměstnance úřadu městyse)
pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti seznamu hlavních dokumentů.
Termín:37. března 2075 a dóle průběžně
Diskuse: bez diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

8)

0

Zdrželi se: 0

Městys porušiI ustanovení § S odst. 4 věta první lnfZ ve spojení s prováděcí vyhláŠkou
Č.44212006 Sb., tím, že ke dni kontroly nebyly zveřejněny kompletní informace dle § 5
odst. 1 a 2lnÍZ způsobem umožňujícímdálkov,ý přístup a ve struktuře dané ustanovením
§ 2 odst. 1 vyhIášky č.442l2OO5 Sb. (Doloženo nahlédnutím na internetové strónky
městyse hťtp:/_{ww.w,ťraskqtavír*,arťi{}ďgx,php?ryid 835 tir.lx'&qi{l ?15451§,. viz výtisk

výŠe uvedené internetové strónky městyse Troskotovice ze

dne

29. dubna 201"4).

Opatření k odstranění důsledkůnezákonného postupu orgánů obce:
doplnit povinně zveřejňované informace dle ustanovení § S odst, ! a 2 lnfZ
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zveřejněné způsobem umožňujícímdálkový přístup tak, aby obsahovaly veškeréúdaje a
plnou strukturu dle vyhláškv č.442/7006 Sb.

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu "orgánů obce: pravidelně

kontrolovat úplnost, aktuálnost a zveřejnění povinně zveřejňovaných informacízpůsobem
umožňujícímdálkový přístup a určit osobu odpovědnou za plněnítohoto úkolu.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice pověřuje starostu (zaměstnance úřadu městyse)
pravidelnou kontrolou úplnosti a aktuálnosti povinně zveřejňovaných informací
způsobem umožňujícímdálkový přístup a jejich zveřejňovóním.
Termín: 37. března 2075 a dóle průběžně
Diskuse: bez diskuse
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

9)

0

Zdrželi se:0

Městys porušil ustanovení § 18 odst. 1 lnfZ (každý povinný subjekt musí vždy do 7, března
zveřejnit výročnízpróvu za předchózející kalendóřní rok a své činnosti v oblasti poskytovóní
informací) tím, že výročnízpráva o poskytování informací za rok 2OL3 obsahuje
nesprávné údaje a tím, že výročnízpráva za rok 2012 nebyla dohledána, a tedy ani
předložena (Doloženo ,,Výročnízpróvou o poskytovóní informací za rok 2013' o přehledem
podkladů předložených při kontrole výkonu samostatné působnosti dne 29, dubna 2014).

, Opatření k odstranění důsledkůnezákonného postupu orgánů obce:

nově zpracovat a zveřejnit výročnízprávu o činnosti městyse v oblasti poskytování

informacíza rok 201,2 se všemi náležitostmi stanovenými lnfZ, a to jako součást souboru
povinně zveřejňovaných informací (ustanovení § 5 odst. 1_ písm. g/ a ustanovení § 5 odst.
4 lnfZ\; přepracovat výročnízprávu za rok 2013 tak, aby obsahovala správné údaje.

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: zpracovávat výroční
zprávu o činnosti v oblasti poskytování informacídůsledně v rozsahu § 18 odst. 1_ písm. a)
- f\ lnfZ, a to vždy do 1. března následujícího roku a v jednotlivých kolonkách výroční
zprávy uvádět odpovídajícía ověřené údaje; striktně rozlišovat mezi žádostmi dle zákona
o obcích (ustanovení § 82 písm. b/ či § 16 odst. 2 písm. f/ a 8l\, a žádostmi podle lnfZ.
Žádosti dle jiných právních předpisů do výročnízprávy neuvádět.
Zostupitelstvo městyse Troskotovice pověřuje storostu (zaměstnance úřadu městyse)
zpracovóvat výročnízprávu o činnosti v oblasti poskytování informací důsledně
v rozsahu § 78 odst. 7 písm. a) - í) lnfZ, a to vždy do 7. března nósledujícího roku o
v jednotlivých kolonkúch výročnízpróvy uvódět odpovídajícío ověřené údaje; striktně
rozlišovat mezi žódostmi dle zókona o obcích (ustanovení § 82 písm. b/ či § 76 odst. 2
písm. í/ a g/), o žódostmi podle tnfZ. Žódosti dte jiných právních předpisů do výroční
zpróvy neuvódět.
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Městys TROSKOTOV|CE
Zastupitelstvo městyse Troskotovice
Troskotovice č.p. 18
p,67t78 Jiřice u Miroslavi

Termín: vždy do 7, března kalendóřního roku
Diskuse: bez diskuse

Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

nápravným opatřením kontrolní skupina doporučuje určit (usnesením ZM) konkrétní
termín realizace nápravného opatření a konkrétníorgán či konkrétní osobu odpovědnou
za splnění uloženéhoúkolu.
K

Kontrolnískupina doporučuje přijmout nápravná opatření i k nedostatkům nedosahujícím
intenzity porušenízákona, a to ve smyslu doporučeníuvedených u jednotlivých
kontrolních zjištění. lvtěchto případech je doporučováno uložit konkrétní úkol, určit
konkrétní orgán či konkrétníosobu, zodpovědnou za jeho splnění, a termín realizace
uloženéhoúkolu.

Zastupitelstvo městyse Troskotovice pověřuje předsedu KV, aby připravil nápravnó
opatření i k nedostatkům nedosahujícím intenzity porušení zókona, a to ve smyslu
doporuče ní uvedených u jednotlivých kontrolních zjištění.
Termín:37. března 2075
Diskuse: bez diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

0

Zdrželi se:0
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