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Žádost o posouzení postupu přípravy akce "Kanalizace Radiměř" z hlediska zákona
o obcích - odpověď orgánům obce č. 2
Dne 22. srpna 2011 obdrželo Ministerstva vnitra, konkrétně odbor dozoru
a kontroly veřejné správy (dále jen „MV“), Vaši žádost ze dne 17. srpna 2011
o posouzení postupu orgánů obce Radiměř (dále jen „obec“) při přípravě investiční
akce “Kanalizace Radiměř“ (dále jen „kanalizace“), která by měla být realizována
v příštích letech (dále jen „žádost“).
V této souvislosti je ovšem zapotřebí si uvědomit, že MV může posuzovat
předložené doklady a návazně se k nim vyjadřovat pouze v rozsahu svých
dozorových kompetencí, tj. pouze z hlediska výkonu samostatné působnosti obcí,
resp. z hlediska souladu postupu orgánů obce v dané věci se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní
zřízení“).
Ke své žádosti jste přiložili celkem 178 listů dokumentů vzešlých především
z činnosti Zastupitelstva a Rady obce Radiměř, které byly přezkoumány a posouzen
jejich soulad se zákonem. Na základě toho Vám oznamujeme následující.
Z předložených dokumentů vyplývá, že orgány obce se danou problematikou
zabývaly mnohokrát, přičemž za prvotní lze považovat zápis z jednání Zastupitelstva
obce Radiměř (dále jen „ZO“) ze dne 16. srpna 2006, na němž byl schválen záměr
výstavby kombinované gravitační a tlakové kombinace. Dne 28. června 2007 byl
tento záměr potvrzen jako součást volebního programu pro období 2006 – 2010.
V bodu č. 7 jednání byli členové ZO informováni o postupu příprav budování
kanalizace, když zde mimo jiné byla zmíněna možnost realizace výstavby ve dvou
variantách – buď včetně výstavby ČOV přímo v obci anebo napojením na ČOV ve
Svitavách. Taktéž zazněla informace o jednání s orgány obce Hradec nad Svitavou
v tomto smyslu.
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Dne 13. prosince 2007 projednávalo ZO otázku výběru zhotovitele projektové
dokumentace pro územní řízení. V rámci diskuze k tomuto bodu, byli členové ZO
informování o tom, že “likvidace odpadních vod je plánována v ČOV Svitavy v Hradci
n/Sv.“ Následně ZO jednomyslně schválilo pověření rady obce zabezpečením
stavební dokumentace, což lze chápat jako souhlas s uvedeným způsobem likvidace
odpadních vod.
Dne 18. února 2008 podepsala tehdejší starostka žádost o změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje s cílem změny odvedení
odpadních vod z obce Radiměř namísto do vlastní ČOV do ČOV Svitavy. Zde je
třeba uvést, že starostka v dané věci nepřekročila své pravomoci a obec neporušila
ustanovení obecního zřízení, neboť zákon neukládá předcházející souhlas ZO
u listiny tohoto typu. Navíc šlo o návrh, který korespondoval s názorem členů ZO.
Jinak je tomu bohužel u Plánovací smlouvy k výstavbě kanalizace mezi
obcemi Hradec n/Sv. a Radiměř a městem Svitavy. V tomto případě totiž obecní
zřízení ve svém § 48 odst. 1 uvádí, že smlouva mezi dvěma nebo více obcemi ke
splnění konkrétního úkolu musí být předem schválena zastupitelstvy obcí, jinak je
neplatná. Předmětná smlouva však byla schválena pouze radou obce. Pokud tedy
došlo k plnění dle této smlouvy ze strany obce, jednalo se o bezesmluvní plnění,
které mělo být v souladu s dotknutými ustanoveními obecního zřízení v každém
jednotlivém případě schvalovány příslušným orgánem obce (čerpání rozpočtu,
společné investice, nakládání s nemovitým majetkem obce, apod.). Z posuzovaných
dokladů ovšem nevyplývá, že by k podobnému případu došlo. Pro společný postup
všech tří zapojených subjektů je tak rozhodující smlouva o spolupráci, která byla
řádně schválena ZO dne 24. září 2009.
Dle názoru MV tudíž z hlediska dozorových kompetencí MV nedošlo v procesu
přípravy akce „Kanalizace obce Radiměř“ k takovým porušením zákona, která by
obci bránila v realizaci této investiční akce pokračovat.
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