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INFORMACE O PROJED , A o I ZAVERU
KONTROLY SAMOSTATNE PUSOBNOSTI
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,
o
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SVERENE ORGANUM OBCE RASOV

Datum kontroly: 14. červen 2017
Kontrolu provedlo: zástupci Ministerstva vnitra
Se závěry kontroly bylo zastupitelstvo obce Rošov seznámeno dne 28. července
2017 na svém 35. zasedání v tomto rozsahu:
- starosta obce a místostarosta Ing. Špaček informovali zastupitele o výsledcích
kontroly výkonu samostatné působností svěřené orgánum obce Rašov ze strany
Ministerstva vnitra, která proběhla na obci dne 14. června 2017 od 10,00 do
13,00
-- kontrola byla zaměřena:
--- na fungování orgánu obce, kde byla předmětem kontroly zejmenc oblast
zápisu ze zasedání zastupitelstva, svolávání jednání zastupitelstva, konání
zastupitelstva na území obce, frekvence svolání apod., kde nebyly shledány
takřka žádné pochybení;
--- na oblast nakládání s nemovitým majetkem obce (zveřejňování záměru,
projednání v zastupitelstvu), opět bez shledání pochybení;
--- na oblast vytváření podmínek pro naplňování práv občanu obce (zejména
reakce na žádosti občanu obce z hlediska jejich projednání a včasnosti
projednání), opět bez shledání zásadních pochybení;
--- na oblast právních předpisu obce (zejména obecně závazné vyhlášky - jejich
tvorba, projednání, zveřejnění a evidence), kde byl shledáno méně závažné
pochybení v absenci evidence takto vydaných právních předpisu obce;
--- na oblast plnění povinností stanovených informačním zákonem - v této oblasti
bylo shledáno více porušení či neplnění požadavku kladených tímto zákonem,
zejména v oblasti zveřejňování potřebných informací elektronickým způsobem a v
ojedinělých případech pozdním vyřízením žádosti o informace.
- v návaznosti na výsledky této kontroly je třeba přijmout následující opatření k
nápravě zjištěných nedostatku:
1) Zavést evidenci právních předpisu - obecně závazných vyhlášek - obce Rošov,
které obec dosud vydala, a to ve struktuře dané ustanovením § 12 odst. 4
zákona o obcích (číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum
nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popř. i datum pozbytí jeho
platnosti). Odpovědnost: místostarosta Ing. František Pokoj do 3D. 9.2017.
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2) Dodatečně zveřejnit v roce 2017 poskytnuté informace na žádost způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

a. Vytvořit vhodný prostor v rámci webových stránek obce - odpovědnost
místostarosta Ing. Spaček do 31. 8. 2017
b. Vlastní zveřejnění veškerých poskytnutých informací z roku 2017 odpovědnost starosta obce Miloš Petříček do 3D. 10. 2017
3) Doplnit soubor povinně zveřejňovaných informací zveřejněných způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 informačního
zákona na internetových stránkách obce a to podle struktury a se všemi údaji
požadovanými vyhláškou Č. 442/2006 Sb. Odpovědnost: místostarosta obce
Ing. Spaček do 3D. 9. 2017
4) Dodatečně zpracovat a zveřejnit výroční zprávy obce za rok 2016 a za rok
2015 v oblasti poskytování informací a se všemi požadovanými náležitostmi je
ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 informačního zákona písmoa) až f) zveřejnit
jako součást souboru povinně zveřejňovaných informací. Odpovědnost:
místostarosta obce Ing. Spaček do 15. lD. 2017
5) Osobou odpovědnou za dodržování povinností stanovených příslušnými
ustanoveními zákona o obcích, informačního zákona, se určuje starosta obce
Miloš Petříček.
K uvedenému bylo přijato následující usnesení Č. 8:
zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry z kontroly výkonu samostatné působnostt svěřené
orgánum obce Rošov provedené Ministerstvem vnitra a schvaluje následující opatření k nápravě
zjištěných nedostatku:
1) Zavést evidenci právních předpisu - obecně závazných vyhlášek - obce Rošov, které obec
dosud vydala, a to ve struktuře dané ustanovením § 12 odst. 4 zákona o obcích (číslo a název
právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho
účinnosti, popř. i datum pozbytí jeho platnosti). Odpovědnost: místostarosta Ing. František
Pokoj do 30. 9. 2017.
2) Dodatečně zveřejnit v roce 2017 poskytnuté informace na žádost způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
a. Vytvořit vhodný prostor v rámci webových stránek obce - odpovědnost místostarosta
Ing. Špaček do 31. 8. 2017
b. Vlastní zveřejnění veškerých poskytnutých informací z roku 2017 - odpovědnost
starosta obce MilošPetříček do 30. 10. 2017
3) Doplnit soubor povinně zveřejňovaných informací zveřejněných způsobem umoznujicrm
dálkový přístup podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 informačního zákona na internetových
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stránkách obce a to podle struktury a se všemi údaji požadovanými vyhláškou Č. 442/2006
Sb. Odpovědnost: místostarosta obce Ing. Špaček do 30.9.2017.
4) Dodatečně zpracovat a zveřejnit výroční zprávy obce za rok 2016 a za rok 2015 v oblasti
poskytování informací a se všemi požadovanými náležitostmi je ve smyslu ustanovení § 18
odst. 1 informačního zákona písmo a) až f) zveřejnit jako součást souboru povinně
zveřejňovaných informací. Odpovědnost: místostarosta obce Ing. Špaček do 15. 10. 2017.
5) Osobou odpovědnou za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o
obcích, informačního zákona, se určuje starosta obce MilošPetříček.
Hlasování 5 pro, proti O, zdržel se O.

V Rošovědne 10. srpna 2017

zveřejněno

10. f. J{J tř

sejmuto

ObeC Rašov
Rašov50
679 23 Lomnice
IČO: 00532151

-3-

<V

