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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-137303-9/ODK-2021 

Praha 3. ledna 2022 
 
 
 
 
 
Obec Domousnice 
Domousnice 19 
294 48 Domousnice 
 
 
Vyhodnocení přijatých opatření a uzavření kontroly výkonu samostatné 
působnosti svěřené orgánům obce Domousnice 
 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra provedl na základě  
§ 129 a násl. zákona o obcích1 dne 15. září 2021 kontrolu výkonu samostatné 
působnosti svěřené orgánům obce Domousnice, která byla procesně ukončena dne 
12. října 2021 (dále též jen „kontrola“). V protokolu o kontrole a prostřednictvím 
průvodního dopisu, jímž byl obci protokol zaslán, jsme obec požádali o poskytnutí 
informací o splnění povinností daných § 129a odst. 2 až odst. 4 zákona o obcích, a 
to zasláním kopie detailně specifikovaných dokumentů. Obec Domousnice byla též 
informována o povinnosti podat písemnou zprávu o odstranění a prevenci nedostatků 
zjištěných při kontrole dle § 10 odst. 2 zákona o kontrole2. Požadované písemnosti 
jsme dne 2. prosince 2021 a 20. prosince 2021 obdrželi, za což Vám tímto děkujeme. 

 
Po seznámení se s veškerými relevantními podklady Vám sdělujeme následující. 

Povinnost seznámit zastupitelstvo obce s výsledky uskutečněné kontroly podle § 
129a odst. 2 zákona o obcích byla splněna na zasedání Zastupitelstva obce 
Domousnice konaném dne 9. prosince 2021. Učinila tak Ing. Andrea Ruňaninová, 
zastupitelka obce pověřená dne 14. října 2021 výkonem pravomoci starostky podle § 
103 odst. 6 zákona o obcích (dále jen „předsedající“)3. Informace o místě, době a 
navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce, avizující mimo 
jiné navržený bod programu č. 6, označený jako „Přijetí opatření z kontroly MV 
uskutečněné 15. 9. 2021“ byla zveřejněna v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích, 
neboť byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu od 2. prosince 2021 do 9. 

                                                 
1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). 
2 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“). 
3 Zastupitelstvo obce Domousnice je v současné době 4členné. 
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prosince 2021, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup4 podle § 26 odst. 1 
správního řádu.5 

Ze zápisu z jednání zastupitelstva obce konaného dne 9. prosince 2021 je zřejmé, 
že předsedající informovala v rámci schváleného bodu č. 6 programu všechny 
přítomné o uskutečněné kontrole, potažmo o tom, že nedostatky zjištěné kontrolou již 
byly odstraněny. Konkrétně je ze zápisu evidentní, že obec již zavedla a zpřístupnila 
evidenci právních předpisů vydaných obcí (§ 12 odst. 4 ve spojení s § 12 odst. 5 
zákona o obcích), dodatečně zveřejnila informace poskytnuté na základě žádosti ze 
dne 10. března 2021 (§ 5 odst. 3 InfZ6) a také zveřejnila výroční zprávu o činnosti 
obce v oblasti poskytování informací za rok 2020 (§ 18 odst. 1 InfZ). Z předmětného 
zápisu je také evidentní, že k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů 
obce byla určena odpovědná osoba. Lze zmínit, že obec také, nad rámec požadavků 
zákona, akceptovala doporučení uvedená v protokolu o kontrole. Usnesení v této 
věci byla zastupitelstvem obce přijata v souladu s § 87 zákona o obcích, neboť pro 
jejich přijetí se vyslovili všichni 4 členové zastupitelstva obce. 
 

Uvedený zápis ze zasedání zastupitelstva obce byl na úřední desce obecního 
úřadu zveřejněn od 13. prosince 2021 do 28. prosince 2021. Obec zveřejnila i 
samotný protokol o kontrole, a to dne 25. října 2021 (na elektronické úřední desce 
jsou oba dokumenty doposud dostupné). Tímto obec splnila i povinnost danou § 
129a odst. 3 zákona o obcích. Jelikož je ze zaslaných podkladů zřejmé, že obec 
přijala ke kontrolou shledaným pochybením konkrétní nápravná a preventivní 
opatření, je současně též možné konstatovat, že splnila i povinnost vyplývající z § 10 
odst. 2 zákona o kontrole. 

S odkazem na shora uvedené lze shrnout, že obec Domousnice přijala ke všem 
kontrolou shledaným pochybením adekvátní nápravná a preventivní opatření, proto 
považuje odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra povinnosti obce 
dané § 129a odst. 2 až 4 zákona o obcích a § 10 odst. 2 zákona o kontrole za 
splněné a kontrolu za uzavřenou.  
 
 
Děkujeme Vám za spolupráci. 
 
 

Ing. Bc. Tomáš Pösl 
vedoucí oddělení kontroly 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 www.domousnice-ud.e-obec.cz/storage/uredni_deska/202179_pozvanka_zzo_c_5.pdf 
5 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
6 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 
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Vyřizuje: JUDr. Petra Šulcová  
tel. č.:  974 816 438 
e-mail:  odbordk@mvcr.cz 
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