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Obecní úřad Hudlice 

Pavel Hubený 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 12. prosince 2018 

 

Výzva ke zrušení bodů jednání zastupitelstva 

Dne 11. 12. 2018 jsem obdržel do poštovní schránky v místě trvalého bydliště v zalepené a zjevně 

neporušené obálce opatřené otiskem razítka „Obecní úřad Hudlice, PSČ 267 03, Tel./Fax: 311/697 

323“ materiály na 2. zasedání zastupitelstva obce Hudlice, které se uskuteční 18. 12. 2018. 

Vyzývám Vás jakožto organizátora a osobu uvedenou na pozvánce ke zrušení bodů v navrženém 

programu, a to: 

- bod 6) Finanční záležitosti, podbod a) Rozpočtové opatření č. 5 obce Hudlice na rok 2018 

z důvodu neúplného podkladového materiálu. V materiálu k bodu 6a navrženého programu 

jednání je uvedena příloha – Rozpočtové opatření č. 5 obce Hudlice na rok 2018, která mi 

nebyla doručena. 

- bod 6) Finanční záležitosti, podbod d) Poskytování dotací z rozpočtu obce Hudlice pro rok 

2019 z důvodů: 

o v důvodové zprávě není uvedeno, kdo posuzoval došlé žádosti podle pravidel 

Směrnice č.2/2016, 

o z předloženého materiálu není zřejmé, že v souladu se Směrnicí č. 2/2016, čl. II,  

bod 2 splnili všichni navrhovaní příjemci dotací k 31. 10. 2018 základní podmínku 

vyrovnání veškerých závazků žadatele k rozpočtu obce včetně řádného vyúčtování 

v minulosti poskytnutých dotací nebo příspěvků. 

- bod 7) Různé, podbod a) Jednací řád zastupitelstva obce z důvodu rozporu v § 3 Svolání 

zasedání zastupitelstva obce a § 7 Průběh jednání zastupitelstva obce v navrhovaném 

jednacím řádu. 

V § 3 je mj. uvedeno: „Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta.“. 

V § 7, odst. 1) je uvedeno: „Schůzi zastupitelstva obce řídí starosta.“. 

§ 92 zák. č. 128/2000 Sb. mj. uvádí „Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí 

starosta.“. Ustanovení § 7, odst. 1) navrhovaného jednacího řádu je tak i v rozporu se 

zákonem o obcích. 
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- bod 7) Různé, podbod e) Zpráva o činnosti rady obce Hudlice od 01.11.2018 do 18.12.2018 

z důvodu neúplného podkladového materiálu. V materiálu k bodu 7e navrženého programu 

jednání je uveden podklad – zápisy o průběhu schůzí a usneseních Rady obce Hudlice  

č. 1/2018 a 2/2018, které mi nebyly doručeny. 

 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice a předseda kontrolního výboru 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka r3jyj7 

 

Na vědomí: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, datová schránka keebyyf 

Ministerstvo vnitra České republiky, Nad štolou 936/3, 170 00 Praha 7, datová schránka 6bnaawp 


