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Zveřejnění závěrů zastupitelstva obce Syřenov plynoucích z projednání
výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti provedené ministerstvem
vnitra odborem dozoru a kontroly veřejné správy, zveřejnění přijatých
opatření
Kontrolu výkonu samostatné působnosti obce Syřenov byla provedena pracovníky
ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy dne 13.6.2012 v době od
09:45 hod do 12:00 hod. Při kontrole byla shledána následující porušení zákona:
1) Obec Syřenov porušila ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) tím, že nevede evidenci právních
předpisů, které vydala. Z toho plyne současně i porušení ustanovení § 12 odst. 5
zákona o obcích, jelikož právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému
přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala.
2) Obec Syřenov porušila ustanovení § 92 odst. 1 zákona o obcích tím, že v případech
zasedání zastupitelstva obce konaných dne 10.6.2011 a 9.12.2011 došlo k překročení
zákonem stanovené 3 měsíční lhůty pro konání zasedání zastupitelstva obce od
předchozích zasedání zastupitelstva obce.
3) Obec Syřenov porušila ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném
přístupu k informacím) tím, že v den provedení kontroly nebyly předepsaným
způsobem zveřejněny informace stanovené tímto zákonem.
4) Obec Syřenov porušila ustanovení § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím tím, že za rok 2011 nezpracovala, potažmo nezveřejnila výroční zprávu
o poskytování informací.
Zastupitelstvo obce bylo s výsledky této kontroly seznámeno starostou obce na svém
veřejném zasedání dne 14.9.2012.
Zastupitelstvo obce přijalo v tomto bodě následující usnesení:
1) „Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu s výsledky uskutečněné kontroly
výkonu samostatné působnosti obce Syřenov, kterou provedlo Ministerstva vnitra
ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správ“.
2) Zastupitelstvo obce přijímá
následující nápravná opatření k odstranění
nezákonného postupu a k zamezení jeho opakování:
-

Starostovi obce se ukládá neprodleně zavést evidenci právních předpisů obce tak,
aby byla kompletní a takto zpracovanou evidenci právních předpisů vydaných obcí
neprodleně zpřístupnit na obecním úřadě každému, kdo o to požádá,
zajistit

-

-

-

pravidelnou aktualizaci evidence právních předpisů vydaných obcí a průběžně
zajišťovat, aby právní předpisy vydané obcí i jejich evidence byly každému
přístupny na obecním úřadu.
Starostovi obce se ukládá trvale zabezpečit, že zasedání zastupitelstva obce se budou
konat vždy nejméně jednou za tři měsíce. V případě nepřítomnosti starosty se tato
povinnost ukládá místostarostce obce.
Starostovi obce se ukládá neprodleně zpracovat soubor povinně zveřejňovaných
informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnit ho na obecním
úřadě na místě, které je všeobecně přístupné a pravidelně kontrolovat úplnost a
aktuálnost povinně zveřejňovaných informací.
Starostovi obce se ukládá neprodleně zpracovat a zveřejnit výroční zprávu o
činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2011 se všemi náležitostmi
stanovenými v zákoně o svobodném přístupu k informacím
a zabezpečit
zpracovávání této výroční zprávy vždy k 1.března následujícího roku.

Nápravná opatření byla provedena.

ing. Vlastimil Kraus, starosta

Vyvěšeno 18.9.2012

