Starosta obce Stojčin. Stojčín22.394ó8 Zirovnice
Závěry z kontrol!' výkonu samostatné působnosti obce svěřené orglínům obce Stojčín,
provedené na zál<ladě zákona č. 128/2000 Sb', o obcích (obecní zříZení), ve znění pozdějších
piedpitl dne l8'07'.20l8 Vlin:sler\l\err rrliL_a ČR Praha'
Zastupitelstvo obce stojčínna zasedání dne 18.09.2018 projedna1o:
Kontrolní závěry

Při kontrole byla shledána následující porušení zákona:
1) obec porušila $ 12 odst. 6 ýětu první zákon^ o obcí(h (obec zašle obecně
zh,aznou t yhlóšku obce neprodleně po dtlí jejího ýyhlášekí Mi isteťsrýu ýnitra)
tím,žeoZÝ č. I/201'7 nezaslala Ministeřstý]uýrtilÍ^ (dolože o přehledem
podkladů předložených při kontrole ýýkonu samostat é působnosti dne
18. července 2018 potyťzeným starostou)'
2) obec pořušila s 14 odst. 5 písm. d) IníZ (povinný subjekt posoudí žódost
a nerozhodne-li podle s ] 5, posbtne infonlaci y souladu .^e žádostí ýe lhůtě
ejpozději do ]5 dnů ode dne příjetí žádostí nebo ode dne jejího doplnění' je-li
zapolřebí licence podle ! 11a, předložíý této lhůtě žadateli konečnou licenční
nabítlbu) tim, že žádost o poskytnutí informace ze dne 22. července 2017
ÍelTřídila Y zákonem stanovené lhůtě rdolože o kopií žádosÍi o Poslqtnutí
il|fotnace doručenédne 22. července 20]7, kopií odpoýědi a žádost ze dne
13' července 20}3' přehleden podkladů předložených při kontrcle uýko u
J^a oslat é pLisobkosÍi c1ne ]B' července 2018, potýrzeným stdlostou)'
3) obec porušila s 18 oďst. I I:I]ťZ (L'aždý poýinný subjekt musí t ždy do l ' března
neřej il ýýločnízpťálu za předchúzejícíktlendóřní rok o sré čin ostiý oblaýtí
poslcytování ínJórmací podle tohoto zdkona obsahujícínasledující údllie) tíÍn,že
nezveřejÍila \Ýřoční zpřávu o činnosti obce v oblasti posl:Ítování
informací za rok 2011 (doloženo přehledem podk]adů předložerťých při
kontfole ýýkonu 'ýamo'ýtat é působnosti dne ]8' čerýence 2a]3 po\rzeným
4)

obec porušila $ 5 oďst. 4IlLťz (poýi

né subjekÍy jsou po|inny zýeřejňoýat

informace ut edené v odstavci 1 a 2 téžzpůsoben umožňuiícímdólkoýy přístup,
po|i no.ýt se neyztahuje d polin é subjekry^' heré jsou pouze .fyzícblmi
osobani; v přýladě íýbrnacíuledených l odstaýci 2 pí.^m' a) postačuje ke
splnění této po|inností utedení odkazu na místo, kde jsou lylo infofma?e již
neřejněny způsobem L|možňujícímdólkoýý přístup, struktuťu neřejňoýaJTých
í íolmacísÍd11oýíproýáděcí pláýní předpis) ve spojení s lThláškou
14212006 sb' tim, že ke dni kontřoly nebyly zveřejněny kompletní
informace dle $ 5 odst. 1 a 2 InfZ způsobem umožňuiícímdálkovÝ přístup
ve struktuře předepsané \Thláškou č. 4,12/2006 sb.
tato

opatření k odstranění nedostatků porušení zákonajsou následujícíl
1) opatření k odstranění důsledkůnezákonného postupu orgánů obce:
neprodleně zaslat ozv č. l/2017 Ministerstvu \,11itťa plostřednict\'ím datové
schránky.
2) opatření k odstťanění důsledkúnezákonného postupu orgánů obcel nelze
přijmout nápravné opatření k odstanění důsledku nezákonného postupu obce.
3) opatření k odstřanění důsledkůnezákonného postupu orgánů obceI
zpracovanou 1hočnízplá\'rr o činnosti obce v oblasti poskýování infomací za
rok 2017 neprodleně zveiejnit, i když s časoqým zpožděním"jako součást

soubolu poviÍrně zveřejňovaných informací.
,l) opatření k odstřanění důsl€dků nezákonného postupu orgánů obce: doplnit
soubol povinrrě zveřejňovaných informací zveřejněných způsobem umožňujícím
dálko\í'přístup d1e Š5 odst. 1 a 2 In1Ž (na intemeto\,"ých stlínkách obce), a to
dle struktuq' a se všemi ťtdaji poŽadovalými vyhláškou č. 44212006 Sb.
Zastupiteistvo obce pověřuje stalosfu obce k provedení opatření ur'edených pod body 1ť 4'
Zplacovat zprál'u o odstanění nedostatků a prevenci nedostatků zjištěÍých při kontlole a zaslat
kontrolnínlu orgánu nejpozději v tennínu 14.02.2019 včetně dokrnnentů uvedených
v plotokolu o kontrole' Souborpovinně zveřejňovaných informacích bude kompletně zveiejněn
způsobem umožňujícídá]kový přístup ve spolupráci s autolkou webových stránek obce'

ji

Jiři Pe]taÍ, starosta obc€
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