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Opatření k nápravě nedostatků zjištěné kontrolou 

z Ministerstva vnitra dne 1. 11. 2017 
 

 

 Na základě Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti proveené u obce Okřesaneč 

na základě § 129 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů doručené na naší obec dne 11. 1. 2018 byly zjištěny nedostatky:  

 

1) V případě usnesení v zápisech ze zasedání ZO nebylo možné ověřit splnění povinnosti dané § 

87 Zákona o obcích. 

Schvalování jednotlivých návrhů bude konkretizováno počtem zastupitelů, kteří byli 

pro/proti/zdržel se. 

 

1.a) Neschválení navrženého programu. 

ZO při dalších jednáních vždy předem schválí program zasedání zastupitelstva. 

1.b) Schvalování jednotlivých návrhů bude konkretizováno počtem zastupitelů, kteří byli 

pro/proti/zdržel se 

 

2) Obec doložila chronologicky vedená platná OZV, neobsahuje neplatná  

Obec doplnila tento seznam o OZV, které již neplatí. Dále budou v evidenci doplněna data 

schválení právních předpisů, data nabytí platnosti, data nabytí jejich účinnosti, data o 

pozbytí účinnosti.  

 

3) Bod č. 5. 3.: Nebyly v den kontroly přístupné OZV 1/2003, 1/2008, 3/2008. 

Kontrolované doklady nebyly uvedeny v seznamu kontrolovaných dokumentů za 

kontrolované období. Všechny OZV jsou uložené v trezoru, ke kterému má přístup pouze 

hospodářka obce. V úřední dny, nebo kdykoliv po dohodě, jsou OZV přístupné všem. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje právní možnost uvolnění hospodářky z hlavního 

pracovního poměru v době kontroly, nebylo možné se jí z její strany zúčastnit.  

 

4) Nevyřízené žádosti ID 444068927 a ID 451008649 v zákonné lhůtě. Doklad o zveřejnění 

informací poskytnutých na základě žádostí o informace 

ID 444 068 927, ID 451 008 649, ID 454 010 604. 

Obec Okřesaneč odpověděla na tyto žádosti v zákonem stanovené lhůtě, bohužel odpověď 

nebyla v souladu se zákonnou úpravou a nebyla ani dle platné legislativy vyvěšena. Pro 

příště se obec při vyřizování žádostí o svobodném přístupu k informacím bude držet platné 

legislativy.  

 

5) Viz bod 4) 

 

6) Viz bod 4)  

 

7) Viz bod 4)  
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8) Nezveřejnění výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2016. 

Obec tuto povinnosti pro stávající rok splní nezbytně a v zákonné lhůtě. 

 

 

Toto opatření bylo schváleno na zasedání zastupitelstva dne 23. 4. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zbyněk Vančura 

              starosta Obce Okřesaneč  

 

 


