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OBEC OVČÁRY 
  

Ovčáry 41, PSČ 277 14 Dřísy, okres Mělník, tel.: 315 696 100 

  
 
 
                                                                                                                                Čj. 401/2019 
                                                                                                                          dne: 18.10./2019 
  
 
 
 
INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, NA NĚMŽ BYLO 

ZASTUPITELSTVO OBCE SEZNÁMENO S VÝSLEDKY KONTROLY VÝKONU 
SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE, S PŘIJATÝMI NÁPRAVNÝMI 

OPATŘENÍMI A S OPATŘENÍMI K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEDOSTATKŮ 
ZJIŠTĚNÝCH KONTROLOU 

 
 
Obec Ovčáry informuje, že dne 14.10.2019 se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce 
Ovčáry, na němž bylo zastupitelstvo obce seznámeno s výsledky kontroly samostatné 
působnosti obce Ovčáry provedené Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru 
a kontroly, dne 28.8.2019, s přijatými nápravnými opatřeními a s opatřeními k zamezení 
opakování nedostatků zjištěných kontrolou. 
Zastupitelstvo obce na uvedeném zasedání: 
A. projednalo výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem 

vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, u obce Ovčáry dne 28.8.2019. 
B. vzalo na vědomí již uskutečněné nápravné opatření ke kontrolním závěrům z uvedené 

kontroly: 
Ke kontrolnímu zjištění – zápis ze zasedání ZO konaného dne 15. července 2019 je 
opatřen podpisem starosty a pouze jednoho ověřovatele: 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.7.2019 je podepsán starostou 
obce a dvěma ověřovateli (doplněn chybějící podpis druhého ověřovatele). 

C. vzalo na vědomí již přijatá opatření k zamezení opakování nedostatků zjištěných uvedenou 
kontrolou: 

1. Ke kontrolnímu zjištění – překročení zákonem stanovené tříměsíční periodicity pro 
konání zasedání zastupitelstva obce: 
Starosta obce, jako svolavatel zasedání zastupitelstva obce, zabezpečí, aby se 
zasedání zastupitelstva obce konala vždy minimálně jednou za tři měsíce. 
Termín: v dalším období – průběžně. 
Odpovědná osoba: starosta obce. 

2. Ke kontrolnímu zjištění – zápis ze zasedání ZO konaného dne 15. července 2019 je 
opatřen podpisem starosty a pouze jednoho ověřovatele: 
Za vyhotovování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce odpovídá obecní úřad. 
Starosta obce zabezpečí, aby obecní úřad důsledně dbal na řádné podepisování 
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zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a u jednotlivých podpisů (starosta obce, 
ověřovatelé) zajistil, aby byl uveden časový údaj o provedení podpisu. 
Termín: v dalším období – průběžně. 
Odpovědná osoba: starosta obce. 

3. Ke kontrolnímu zjištění – zápis ze zasedání ZO konaného dne 24. září 2018 nebyl 
vyhotoven do 10 dnů po skončení zasedání ZO: 
Za vyhotovování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce odpovídá obecní úřad. 
Starosta obce zabezpečí, aby obecní úřad důsledně dbal na dodržování lhůty pro 
pořizování zápisu ze zasedání zastupitelstva obce (do 10 dnů od konání zasedání 
zastupitelstva obce) a zajistil, aby v zápise byl uveden časový údaj o jeho pořízení. 
Termín: v dalším období – průběžně. 
Odpovědná osoba: starosta obce. 

 
                                   
 
 
                                                                                                    ……………………… 

Josef Hromada 
                                                                                                     starosta obce Ovčáry 
                                                
  
 
 
 
 
Vyvěšeno: 18.10.2019 
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce. 
 
Sejmuto: ………………… 
 
 
  
 


