
Usnesení zastupitelstva obce Branišov.

Zastupitelstvo  obce  Branišov  na  svém  zasedání  dne  14.12.2011  přijalo   usnesení 
k závěrům kontroly ministerstva vnitra, konané dne  7.9.2011.

Bod č. 1, 2
Obec porušila ustanovení § 12, odst. 4 zákona o obcích tím, že není vedena evidence právních 
předpisů.
Obec porušila ustanovení § 12 odst. 5 zákona o obcích tím,  že  nepředložila všechny právní 
předpisy. Které dle evidence MV vydala.
ZO přijalo usnesení k bodu 1 a 2:: Zavést evidenci právních předpisů ,  její pravidelnou  
aktualizaci zpřístupněním na obecním úřadě.  

Termín do 31.3.2012
Zodpovídá: zastupitelstvo obce

Bod č. 3
Obec porušila ustanovení § 45 zákona o obcích tím, že nedošlo k projednání závěrečného účtu 
obce a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 zastupitelstvem obce.
ZO  projednalo  závěrečný  účet  a  zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  
zastupitelstvem  obce  za  rok   2010  spolu  s výsledkem  přezkoumání  na  svém  zasedání  
14.12.2011 .

Projednáno 14.12.2011 
Zodpovídá: Eva Návarová starostka

Bod č. 4, 5
Obec porušila ustanovení § 92 odst. 1 věta zákona o obcích tím, že zasedání zastupitelstva 
obce konané dne 8. dubna 2010 a 9. Května 2011 se uskutečnila po více než třech měsících od 
konání předchozího zasedání.
Obec porušila ustanovení § 93 odst, 1 zákona o obcích tím, že u zasedání zastupitelstva obce 
konaného  dne  3.  října  2010  nedošlo  ke  zveřejnění  oznámení  o  konání  tohoto  zasedání 
zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu.
ZO přijalo  usnesení k bodu 4 a 5: Svolávat zasedání zastupitelstva obce tak, aby se tak  
stalo podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Konání  a zasedání zastupitelstva obce  
pak bude řádně zveřejňovat na úřední desce OÚ a dále v souladu se zákonem.
Opatření nelze přijmout

Termín: průběžně
Zodpovídá: Eva Návarová starostka

Bod č. 6
Obec porušila ustanovení § 95 odst. 1 zákona o obcích tím, že:
a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. listopadu 2010 nebyl pořízen,
b) zápisy ze zasedání zastupitelstva obce konaných dne 28. května 2010, 9. května 2011 a 1. 
září 2011 neobsahují schválený pořad jednání zastupitelstva obce,
c) zápisy ze zasedání zastupitelstva obce konaných dne 9. května 2011, 2. června 2011 a 1. 
září 2011 nejsou podepsány starostou
d) zápis  ze zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 9.  května 2011 není  podepsán ani 
jedním ověřovatelem a neobsahuje počet přítomných členů
e) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. září neobsahuje jednoho ověřovatele



ZO přijalo  usnesení k bodu č. 6 provést opravu vadných zápisů formou dodatku.

Termín: do 31.3.2012

Zodpovídá: Eva Návarová starostka

Bod č. 7 obec 
porušila  ustanovení  §  95  odst.  2  první  věta  zákona  o  obcích  tím,  že  zápisy  ze  zasedání 
zastupitelstva obce konaných v roce 2011 nejsou na obecním úřadě uloženy.
ZO přijalo  usnesení  k bodu  č.  7:  chybějící  zápisy  založeny  a  zastupitelstvo  zabezpečilo  
uložení všech zápisů zastupitelstva do 10 dnů po skončení na obecním úřadu.

Termín: splněno
Zodpovídá: Eva Návarová starostka

Bod č. 8, 9
Obec porušila ustanovení § 16 odst. 2, písm. f) zákona  o obcích tím, že podání paní Loškové, 
evidované obcí pod č.j. 34/2010, nebylo projednáno zastupitelstvem obce
Obec porušila ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích tím, že podání pana Petra 
Kovaříka, pana Zdeňka Farkače a paní Eva Návarové, evidované obcí pod č.j. 22/2011 a č.j.  
60/2011, nebyla vyřízena.
Petra Kovaříka, pana Zdeňka Farkače a paní Evy Návarové projednat na zastupitelstvu obce . 
ZO přijalo usnesení k bodům č. 8 a 9 projednat podání občanů obce paní Marie Loškové,  
pana Petra Kovaříka, pana Zdeňka Farkače a paní Evy Návarové na zastupitelstvu obce.

          Termín: do 31.3.2012
Zodpovídá: zastupitelstvo

Bod č. 10
Obec  porušila  ustanovení  §  5  odst.  1  InfZ tím,  že  v den  provedení  kontroly  nebyly  tyto 
informace předepsaným způsobem zveřejněny.
ZO přijalo usnesení k bodu č. 10 zpracovat soubor povinně zveřejňovaných informací a  
zveřejnit  na  místě,  které  je  všeobecně  přístupné.  Pravidelně  kontrolovat  úplnost   a  
aktuálnost povinně zveřejňovaných  informací.

Termín: do 31.1.2012
Zodpovídá: zastupitelstvo obce

Bod č. 11, 12
Obec porušila ustanovení § 5 odst. 3 InfZ tím, že žádné informace poskytnuté na základě 
žádosti  dle  InfZ  nebyly  zveřejněny  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  a  nebyly 
zveřejněny ani případné doprovodné informace.
Obec porušila ustanovení § 5  odst. 4 InfZ tím, že nezveřejňuje zákonem požadované údaje 
v rámci povinně zveřejňovaných informací ve struktuře předepsané vyhláškou č. 442/2006Sb.
ZO přijalo  usnesení  k bodům 11,  12  dostatečně  zveřejňovat  poskytované  informace  na  
základě žádosti i informace umožňujícím dálkový přístup.

                                          Termín: průběžně
Zodpovídá: zastupitelstvo



Bod č. 13
Obec porušila ustanovení § 18 odst. 1 InfZ tím, že výroční zpráva za roky 2009 a 2010 nebyla 
zpracována.
ZO přijalo usnesení k bodu č. 13 zpracovat a zveřejnit výroční zprávy o činnosti v oblasti  
poskytování informací za roky 2009 a 2010 se všemi náležitostmi, jako součást povinně  
zveřejňovaných informací. 

Splněno
Zodpovídá: Eva Návarová starostka

Vyvěšeno: 17.12.2011 Sejmuto:


