Právní názorv dozorovéhoorgánu MV - odboru pro veřeinou správu
- červenec2008
... Jestliže informace poskytované členůmzastupitelstva obce pro jejich rozhodnutí nejsou
úplnépřípadně nejsou dostatečné,a pokud zastupitelstvo obce přímo v důsledku takové
idormoce přijme rozhodnutí, které obec poškodí v majetkové sféře, je nepochybné, že
osobtim odpovídajícím za obsah těchto informací vzniká odpovědnost za škodu jimi
způsobenou...
- listopad2011
... Ve vztahu k velmi obecně vyme7enépovinnosti opatřovat doložkouprdvní úkony,které
pro svou platnost vyžadujípředchozí zveřejnění, schvólení či souhlas je třeba mít na 1řeteli,
že veškeréprávní úkony vyžadujíke svéplatnosti schválení, či souhlas některého z orgánů
městské čdsti (zastupitelstva, rady, starosty). Proto lze dovodit, že povinnost vyhotovovat
doložku potvrzující, - že jsou splněny zúkonnépovinnosti dopadá na všechny písemné
prdvní úkony městskéčtÍsti...
^ _

záÍí2012

... Přispět ke zvýšeníkvulity výkonu veřejné spróvy územnímisamosprúvnými celky (dle
proč byll tentclzakon
zprávy.je zvýšeníkvality výkonu veřejnésprát,yjedním z účelů
tJůvodové
územníclt
o
úřednících
př|jat) lze spatřovat i v přijetí zákona č. 312/2002 Só.,
samosprdvných celků. V tomto zákoně .ie mimo jiné kladen důraz i na průběžnévzdělávání
úředníkůsamospr ávných celků.
Znulost zrikona, jehtl bezchybná aplikace i důkladnédodržováníby bylo jistě ideálním stavem.
C|ltinek l00 (}stavy CR dává občanůmobce próvo na samosprávu' (Jstaýa neomezujetoto
prát,o pollze na znalce příslušnýchzákonů,proto nelze ani očekávat,že všichni členavé
znalosti zťtkonao obcích,nehleděno to, žemůžedocházet i
organůobc:ebudou mítdosÍatečné
k timyslnému obcházení tohoto zctkona. Lze souhlasit, že současný přístup některých
jednotlivců i celých volených orgcinů k zúkonftm v tom smyslu, - že aÍkon není třeba
dodržovat tam, kde za jeho porušení není udělena sankce (trest),je nanejvýš nesprávný a
krútkozraký. Nezbývti však,nežpůsobit, každý v mezích svých možnostía pravomocí na tyto
jedince a takové chování dlouhodobě potírat a odsuzovat, - a to nejen na úrovni obecných
samosprdv.
. konkrétně ke smlouvám o výpůjčkách:
... Pokud rada městské části rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčcev mezích své _
zbytkové pravomoci a smlouvu již byla ulavřena, může zastupitelstvo městské části
postupem předvídaným v s 94 odst. 3 zdkona o hlavním městě Praze rozhodnout o ukončení
smlouvy o výpůjčce(za podmínek touto smlouvou stanot,ených).Zastupitelstvo městskéčtÍsti
by v tomto případě vyhradilo rozhodnutí o ukončenísmlouvy o výpůjčcea nósledně by o
jejím ukončení rozhodlo a (např) starostovi městské části by uložilo poddní výpovědi
smlouw...

