Informace
o jednání zastupitelstva obce Čížov ve věci - výsledek kontroly Ministerstva
vnitra ČR, výkonu samostatné působnosti a opatření k nápravě zjištěných
nedostatků

Projednáno na 14/2013 zasedání zastupitelstva obce Čížov dne 25.4.2013.
Zastupitelé obce byli seznámeni s protokolem o provedené kontrole kontrolní skupiny MVČR.
Byly projednány následující body a přijata následující opatření.

1.

V jednom případě bylo zjištěno překročení tříměsíční lhůty pro konání zastupitelstva o
jeden den (23.2.2012 a 24.5.2012)
Opatření – dodržovat lhůtu 3 měsíců

2.

Žádost MM o odprodej pozemků č.p. 1716/21 v k.ú. Čížov ze dne 26.1.2012 nebylo zapsáno
v podacím deníku, žádost BK /vlastník nemovitosti) o koupi pozemku nebylo zapsán v podacím
deníku.
Opatření – vždy evidovat žádosti v podacím deníku.

3.

Obecně závazné vyhláška č, 1/2012 – schválené dne 13.12.2012 – vyvěšeno na úřední desce od
13.11.2012 do 13.12.12012 – vyhláška takto fakticky nebyla vyhlášena ( bez vyhlášení
nevstoupila v platnost).
Následně bylo zjištěno, že kontrolní skupině byla omylem předložena kopie obecně závazné
vyhlášky založena jako příloha zápisu. Originál založený mezi Obecně závazné vyhlášky byl
z úřední desky sňat dne 20.1.2013 a založen do desek Obecně závazných vyhlášek. Tudíž
vyhláška byla vyhlášena – doloženo místnímu pracovišti Ministerstva vnitra Jihlava.
Opatření – na příště striktně dodržovat zákonná ustanovení o vyhlášení obecně závazných
vyhlášek – datum o vyhlášení (zveřejnění) vždy psát rukou v den vyvěšení a sejmutí.

4.

Evidence právních předpisů. V evidenci právních předpisů je uveden „Jednací řád zastupitelstva
obce“ Jednací řád je interní normou, nepatří mezi právní předpisy.
Opatření – vypustit „Jednací řád“ z evidence právních předpisů.

5.

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 – dle tvrzení pracoviště Ministerstva vnitra Jihlava nebyla
zaslána ke kontrole Ministerstvu vnitra stejně tak i vyhlášky 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011

Opatření – všechny obecně závazné vyhlášky byly následně zaslány na kontrolní odbor
pracoviště Jihlava Ministerstva vnitra ČR. Ministerstvo vnitra provedlo právní posouzení a
právní rozbor všech obecně závazných vyhlášek obce. Obec Čížov na základě právního
rozboru přijala nové obecně závazné vyhlášky č, 01/2013 a 02/2013.
V budoucnu zasílat všechny schválené právní předpisy obce MV prostřednictvím datové
schránky.

6.

Obec nesplnila povinnost zveřejnit a zpřístupnit ve svém sídle na místě všeobecně přístupném
soubor povinně zveřejňovaných informací pro informování veřejnosti v rozsahu § 5 odstavce 1
infZ
Opatření – zpracováno v souladu s právní normou a zpřístupněno na Obecním úřadě Čížov
(samostatná složka) na místě všeobecně přístupném.

7.

Obec nepředložila seznam hlavních dokumentů obce
Opatření – byl zpracován seznam hlavních dokumentů obce a zpřístupněn v sídle obecního
úřadu, v úředních hodinách. Na www.obec-cizov.cz. Zveřejnit do 15.5.2013

8.

Povinné zveřejňování informace s dálkovým přístupem informace neúplná dle struktury
ustanovení § 5 odstavce 4 infZ.
Opatření – informace dopracovány, připraveny ke zveřejnění – upravit web obce tak, aby
mohly být informace zveřejněny v souladu s právní normou do 30.5.2013.

9.

Obec nezpracovala a ani nezveřejnila výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování
informací a to vždy do 1.3. následujícího roku za předchozí 2 roky.
Opatření – zpracovat výroční zprávu za rok 2011 a 2012 a zveřejnit na web. Obce do
30.5.2013.
Každoročně zpracovat a zveřejnit v termínu do 1.3. výroční zprávu o činnosti v oblasti
poskytování informací důsledně v souladu s § 18 odst, 1 písmeno a – f infZ.
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