
Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2013                                              

Název materiálu: 
08. Kontrola usnesení ZM.

Předkládá: Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                        
Vypracoval:  Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního                        
                        
Zúčastní se projednávání v ZM: Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                                                         
Předložení materiálu uloženo: Starostou města Turnov.

Přílohy: Usnesení ZM za sledované období.
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 
Projednáno v: Kontrolním výboru ZM dne 29.04.2013.
 
Vztah k rozpočtu města: Bez nároku na rozpočet.

Zdůvodnění a vysvětlení:
    Odbor správní předkládá zastupitelstvu města přehled plnění úkolů daných usneseními 
zastupitelstva města za sledované období, tj. od 29.09.2011 (ZM č. 167/2011)  do 28.06.2012 (ZM 
č. 148/2012) včetně usnesení nesplněných z předchozího období. 
  Kontrola plnění se týká především usnesení, jimiž se jednak ukládají povinnosti nebo zakládají 
práva nebo řeší otázky finanční a majetkové povahy. 
  V příloze je přehled těchto usnesení včetně vyjádření vedení města nebo vedoucích odborů k 
jednotlivým usnesením podle povahy a odpovědnosti ke stavu jejich plnění. 
  Je zde zároveň uveden návrh na vyřazení ze sledování těch usnesení, u kterých došlo buď k jejich 
splnění nebo pozbytí jejich účinnosti.
Materiál byl předán dne 25.3.2013 kontrolnímu výboru ZM k bližšímu přezkoumání přijetí a plnění 
vybraných usnesení.  
Kontrolní  výbor  přezkoumal  přijetí  těchto  usnesení  po  formální  stránce  a  dále  se  zabýval 
meritorním  obsahem  jednotlivých  usnesení.  V  této  souvislosti  kontrolní  výbor  opět  musí 
konstatovat obsahovou strohost a v mnoha případech velmi nesrozumitelný projev vůle, kam dané 
usnesení vlastně směřuje bez návaznosti na bližší zkoumání předložených materiálů k předmětnému 
usnesení.  

K tomu zaujímá Kontrolní výbor ZM toto doporučující stanovisko:
  Na jedné straně žádný obecně závazný pravní předpis nestanoví, jakou slovní formulaci mají mít 
přijatá usnesení ze zasedaní rady a zastupitelstva obce.  
Na druhé straně návrhy usnesení, které má přijmout rada nebo zastupitelstvo obce, by měly být 
formulovány tak, aby jejich obsah vyjadřoval jasný projev vůle obce v konkretní věci a sledoval 
zákonem stanovený cíl nebo ze zákona vyplývající účel. Doporučuje se v této souvislosti 
respektovat přislušná znění ustanovení zákona o obcich a při formulaci usnesení vycházet z 
vymezených opravnění rady a zastupitelstva obce.
Pro vznik usnesení samotného je pak nutné přihlížet k procesu jeho formulace a cíli, k němuž je 
směřováno. Při přijímání usnesení ze zasedaní rady a zastupitelstva obce je však třeba zdůraznit, že 
nad  formální  podobou  jakéhokoliv  usnesení je  podstatný  jeho  obsah,  zejména  z  hlediska 
správnosti jeho formulace. 



Tyto požadavky  na precizaci usnesení po obsahové stránce  nejsou samoúčelné,  nýbrž směřují k 
tomu, aby byla zajištěna v co nejširší možné miře kontrola a účast dalších osob na výkonu ústavně 
garantovaného práva na samosprávu.  Potřeba naplnění  těchto podmínek je důležitá  i  z hlediska 
právní jistoty třetích osob, vstupujících s obcí do soukromoprávních vztahů proto, aby si mohly 
ověřit, že při daném právním úkonu byla řádným způsobem vytvořena vůle obce.
Je dále třeba poznamenat,  že v době tvorby tzv. návrhu usneseni ještě vlastně o žádné  usnesení 
nejde,  nýbrž  o  návrh  některého  z  typů  rozhodnutí  rady nebo zastupitelstva  (schvaluje,  zamítá, 
jmenuje, volí, deleguje, pověřuje,  atd.), který teprve po přijetí - schválení - se zaznamená do 
usnesení (stane se obsahem usnesení). 
V jednacích řádech rady a zastupitelstva by proto mělo být upraveno, že za přípravu a za 
vyhotovení materialů pro jednaní rady a zastupitelstva obce, včetně připravy návrhů usnesení, 
zejména jejich obsahovou preciznost a právní bezchybost, odpovídají  předkladatelé jednotlivých 
navrhů.
 
Závěr kontroly:
Celkem bylo sledováno plnění 219 usnesení.
Nesplněno nebo průběžně se plní 29 usnesení.
190 usnesení, která byla splněna, jsou předložena ZM k vyřazení ze sledování.

Návrh na usnesení: 
ZM projednalo kontrolu plnění svých usnesení za sledované období dle předloženého materiá-
lu a souhlasí se závěry kontroly bez připomínek.

ZM ukládá starostovi města upravit v jednacím řádu zastupitelstva města odpovědnost za 
přípravu materiálů pro jednání zastupitelstva města včetně přípravy návrhů usnesení.


