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USNESENÍ

0 ODLOŽENÍ VĚCI

Výroková
část:

_

Odbor vnitřní správy Městskěho úřadu Židlochovice, jako správní orgán příslušný podle § 60 a

62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen &quot;zákon o odpovědnosti za přestupky&quot;) podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o

odpovědnosti za přestupky věc
&#39;

odkládá

aniž zahájil řízení o přestupku proti zákonu 0 střetu zájmů podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č.

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen &quot;zákon o střetu zájmů&quot;),

kterého se měl dopustit

XXXXXXXX XXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX

tím, že:

měl porušit povinnosti vyplývající z § 5 odst. 2 zákona o střetu zájmů tím, že jako uvolněný

zastupitel pobíral blíže nezjištěné odměny v obchodní společnosti Vodárenská akciová

společnost, a. s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 49455842, kde byl obcí určen

k výkonu funkce v dozorčí radě společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s.

Odůvodnění:

Ve věci XXXXXXXXX XXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX byl doručen

správnímu orgánu podnět od Oživení, z. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6, k šetření přestupku

podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. c zákona č. 159/2006 Sb., zákona o střetu zájmů, kdy měl

porušit povinnost vyplývající zustanovení § 5 odst. 2 zákona o střetu zájmů. Toho se měl

XXXXXXXX XXXXXX dopustit tím, že jako uvolněný zastupitel pobíral blíže nezjištěné odměny v

obchodní společnosti Vodárenská akciová společnost, a. s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 00

Brno, IČO 49455842, kde &#39;byl obcí určen k výkonu funkce vdozorčí radě společnosti

Vodárenská akciová společnost, a.s.

Správní orgán před zahájením řízení o přestupku posuzoval, zda v existují . skutečnosti

odůvodňující zahájení řízení o přestupku a učinil nezbytná vysvětlení k prověření podnětu. Na

základě nezbytných vysvětlení se správní orgán rozhodl věc odložit, jelikož došlý podnět

neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci.
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Podle ustanovení § 2 odst. l písm. p) zákona o střetu zájmů se pro účely tohoto zákona veřejným

funkcionářem rozumí člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně

členěného statutárního města nebo městské částí hlavního města Prahy, který je pro výkon

funkce dlouhodobě uvolněn nebo který se před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva

nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva,

který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.

Podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o střetu zájmů, veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2

odst. l písm. o) a p), který je krajem, hlavním městem Prahou, obcí, městskou částí nebo

městským obvodem územně členěného statutárního města nebo městskou částí hlavního města

Prahy určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu

podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj, hlavní město Praha, obec, městská část nebo

městský obvod územně členěného statutárního města nebo městská část hlavního města Prahy

nebo jimi ovládaná právnická osoba má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost

odměna, podíl na zisku nebo
jine&#39; plnění, s výjimkou plnění, které veřejný funkcionář obdrží v

podobě úhrady pojistného na pojištění odpovědnosti za výkon funkce nebo které obdrží v

souvislosti se svou účastí na jednání těchto orgánů v souladu s běžnými zvyklostmi do výše 10

000 Kč ročně.

XXXXXXXX XXXXXX byl v období od listopadu 2018 do 26. 3. 2019 členem dozorčí rady společnosti

Vodárenská akciové společnosti a. s. Je třeba s ohledem na výše uvedená ustanovení zákona

posoudit, zda byl XXXXXXXX XXXXXX určen kvýkonu funkce v dozorčí radě společnosti určen

územně samosprávným celkem či nikoliv. XXXXXXXX XXXXXX byl zvolen svazkem obcí - Svaz

Vodovodů a Kanalizací Židlochovicko. Jak vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,

podle ustanovení § 49 zákona o obcích je svazek obcí právnickou osobou, nikoliv územně

samosprávným celkem. Nejsou tedy splněny všechny podmínky dle ustanovení § 5 odst. 2

zákona o střetu zájmů, a tedy na takto zvoleného člena dozorčí rady nebude dopadat zákaz

pobírat za členství v orgánu odměnu či jiné plnění.

Správní orgán věc odložil podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky,

jelikož došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci,.

Poučení:

Podle ustanovení 76 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky se usnesení o odložení věci

podle odstavců l a 2 pouze poznamená do spisu.

Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu se proti usnesení, které se pouze poznamená do

spisu, a proti usnesení, o němž to stanoví zákon, nelze odvolat.

O usnesení, které se pouze poznamená do spisu, se účastníci vhodným způsobem vyrozumí;

takové usnesení nabývá právní moci poznamenáním do spisu. Usnesení, které se pouze

poznamená do spisu, může správní orgán v průběhu řízení změnit novým usnesením; nové

usnesení se XXXXX poznamená do spisu.

X

Mgr. Karolína Staňková

vedoucí odboru vnitřní správy

X


