Náprava chyb zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti u obce
Velká Jesenice dne 24.5.2017
Informujeme o nápravě chyb. Níže uvádíme vždy zjištěnou chybu a následně způsob
nápravy.
Chyba :
Předmět: Zákon č. 499/2004 Sb. § 65odst. 3 o archivnictví a spisové službě
…Některé pozvánky na zasedání OZ nejsou opatřeny daty vyvěšení na úřední desce obecního
úřadu a sejmutí z ní.
Kontrolní skupina upozorňuje na skutečnost, že ustanovení § 65 odst. 3 zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů platí, že: „má-li být dokument vyvěšen na úřední
desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení.
Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného
spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce. Ustanovení věty
první a druhé se nevztahují na zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce.
Náprava:
Všechny další stejnopisy pozvánek na zasedání OZ budou vždy opatřeny datem
vyvěšení a datem sejmutí tak, jak je uvedeno v zákoně.
Chyba:
Právní předpis: 128/2000 Sb., § 95 odst. 2, zákona o obcích
Obec porušila ustanovení § 95 odst. 2 věta první zákona o obcích, dle
kterého zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být
uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, tím že v případě zasedání ZO
konaného dne 31. května 2016 zápis nebyl pořízen ve lhůtě do 10 dnů
(doloženo kopií zápisu z následujícího zasedání ZO ze dne 27. června 2016).
Kontrolní skupina zároveň doporučuje v zápisech ze zasedání ZO uvádět
datum jejich pořízení tak, aby bylo možno prokázat splnění zákonem stanovené
povinnosti pořídit zápis ze zasedání ZO do 10 dnů po skončení zasedání.
Náprava :
Všechny zápisy ze zasedání OZ už budou vždy pořízeny v souladu se zákonem a to do 10
dnů po skončení zasedání a budou k nahlédnutí na obecním úřadě. Budou také opatřeny
datem vyhotovení zápisu.

Chyba:
Obec porušila ustanovení § 119 odst. 1 věta první zákona o obcích
(finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné) ve spojení s ustanovením
§ 118 odst. 2 věta první zákona o obcích (počet členů výboru je vždy lichý)
tím, že ve volebním období 2014 – 2018 byl do funkce prokazatelně zvolen
pouze předseda kontrolního výboru, finančního výboru a kulturního
výboru a pokaždé jeden člen tohoto výboru (doloženo kopií zápisu
z ustavujícího zasedání ZO konaného dne 2. listopadu 2014).
Náprava bude provedena do 30.9.2017: Na nejbližším zasedání OZ budou předsedové
výborů pověřeni, aby do dalšího zasedání OZ, které se uskuteční nejpozději do konce
září 2017, navrhli dalšího člena výboru.

Chyba:
Obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 věta čtvrtá zákona o obcích (číselná
řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku) tím, OZV schválená
na zasedání ZO konaném dne 14. prosince 2016 byla označena číslem
1/2017 (doloženo kopií OZV obce Velká Jesenice č. 1/2017)..
Náprava:
Při vydání každého dalšího právního předpisu bude obec postupovat v souladu s § 12
odst. 4 věta 4. zákona o obcích a číselná řada bude uzavírána koncem kalendářního
roku.
Chyba:
Obec porušila ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích (obec zašle obecně
závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra.
Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu)
tím, že OZV č. 1/2017 vyvěšenou na úřední desce obecního úřadu dne
15. prosince 2016 zaslala Ministerstvu vnitra až dne 22. května 2017
(doloženo přehledem podkladů předložených při kontrole výkonu samostatné
působnosti ze dne 24. května 2017 podepsaným starostou obce, kopií OZV
obce Velká Jesenice č. 1/2017 a kopií dokladu o zaslání této OZV Ministerstvu
vnitra)..
Náprava:
Každou další obecně závaznou vyhlášku zašle obec neprodleně po dni vyhlášení
Ministerstvu vnitra tak, jak je uvedeno v zákoně.
Chyba :
Obec porušila ustanovení § 5 odst. 3 InfZ (do 15 dnů od poskytnutí informací
na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup; o informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě,
nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí
zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah) tím, že informace
poskytnuté na základě žádostí nezveřejnila v zákonem stanovené lhůtě
způsobem umožňujícím dálkový přístup (doloženo přehledem podkladů
předložených při kontrole výkonu samostatné působnosti ze dne 24. května
2017 podepsaným starostou obce).
Náprava:
Všechny informace dle § 5 odst.3 InfZ již jsou zveřejněny na elektronické úřední desce
obce.
Chyba:
Podle ustanovení § 5 odst. 4 InfZ jsou povinné subjekty povinny zveřejňovat
informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis,
tj. vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací
zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 442/2006 Sb."), a to
v příloze č. 1. Z ní vyplývá „povinná osnova“ (o 17 bodech, z nichž některé body
se dále člení). Podle ustanovení § 2 odst. 1 uvedené vyhlášky povinný subjekt
zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem
podle přílohy č. 1.
Při kontrole bylo zjištěno, že informace dle ustanovení § 5 odst.

1 a 2 InfZ obec zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých
internetových stránkách http://www.velkajesenice.cz. Povinně zveřejněné
informace však v rámci předepsané struktury neobsahují veškeré náležitosti
dané ustanovením § 5 odst. 4 InfZ a vyhláškou č. 442/2006 Sb.
Konkrétně se jedná o rubriky pod body:
12 (formuláře) – rubrika není vyplněna,
17 (výroční zpráva) – rubrika není vyplněna.
Náprava:
Povinně zveřejňované informace jsou již kompletní, rubriky 12 (formuláře) a 17
(výroční zpráva) jsou vyplněny.
Chyba:
Kontrolní skupině byla předložena výroční zpráva o činnosti obce v oblasti
poskytování informací za rok 2016. Zároveň bylo ověřeno, že výroční zpráva
byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, obsahuje odpovídající
údaje a je zpracována ve struktuře dané ustanovením § 18 odst. 1 InfZ. Tato
však není opatřena datem jejího zpracování, přičemž ani z internetových
stránek obce nebylo možno ověřit datum jejího zveřejnění. Nebylo proto
možné ověřit splnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 InfZ.
Náprava:
Výroční zprávy bude obec opatřovat datem vyhotovení a zveřejnění tak, aby bylo možno
jednoznačně prokázat splnění zákonem stanovené publikační povinnosti, a to vždy do
1.března za předcházející kalendářní rok.

Schváleno usnesením obecního zastupitelstva č. 7/3/2017 dne 22.6.2017

Na úředních deskách včetně elektronické
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