
Informace o výsledku kontroly ze dne 25. června 2020 výkonu samostatné působnosti
provedené u Obce Srbeč na základě zákona č. 129 a následně zákona č. 128/2000 sb., o

Obcích ve znění pozdějších předpisů a návrh na odstranění závad
  
1. Obec porušila § 95 odst. 1 větu první zákona o obcích ve spojení s § 95 odst. 2 větou

první  zákona  o  obcích  tím,  že  ze  zasedání  ZO konaného  dne  16.  července  2019
nepořídila  zápis,  neboť  návrh  zápisu  předložený  v den  kontroly  nebyl  podepsán
starostou nebo místostarostou obce a nelze jej tak považovat za pořízený zápis ze
zasedání ZO.
Tehdejší  místostarosta  JUDr.  Kalina  odmítl  zápis  podepsat  s  tím,  že  nebyl  dne
16.7.2019 na zasedání ZO přítomen.  Náprava byla provedena podepsáním zápisu
ze ZO dne 16. července 2019 starostou obce Vítem Řebíkem ( do funkce zvolen dne
28.7.2019)

2. Obec porušila § 95 odst. 2 větou druhou zákona o obcích tím, že o námitkách člena
ZO podaných ústně na zasedání ZO konaném dne 30. prosince 2019 proti zápisu ze
zasedání  ZO konaného  dne  18.  listopadu  2019  ZO na  tomto  ani  na  následujícím
zasedání nikterak nerozhodlo.
O námitce rozhodnuto na veřejném zasedání ZO Srbeč dne 8.3.2021 usnesením č.
141.

3. Obec porušila § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích tím, že podněty občanů obce ze
dne 9. října 2019 a 9. ledna 2020 nebyly vyřízeny.
Náprava provedena, zájemci již o pronájem netrvají.

4. Obec porušila § 12  odst.  4  věty první  a  druhou zákona o obcích tím, že nevede
evidenci právních předpisů.
 Evidence právních předpisů bude vyhotovena do 19.3.2021.

5. Obec porušila § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích tím, že ZO nevyslovilo souhlas se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem ZO.
Rozhodnuto na veřejném zasedání ZO Srbeč dne 8.3.2021 usnesením č. 143.

6. Obec porušila § 14 odst. 5 písm. d) InfZ tím, že žádosti o informace vedené pod č.j.
285/19, 286/19 a 287/19 všechny ze dne 13. listopadu 2019,  nevyřídila v zákonné
lhůtě.
Nápravné opatření nelze přijmout.

7. Obec porušila § 5 odst. 3 InfZ tím, že informace poskytnuté na žádosti vedené pod č.j.
285/19,  286/19  a  287/19,  všechny  ze  dne  13.  listopadu  2019,  obec  nezveřejnila
způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonné lhůtě.
Náprava bude provedena  zveřejněním poskytnutých informací do 19.3.2021.

8. Obec porušila § 18 odst. 1 InfZ tím, že nezveřejnila výroční zprávu o činnosti obce
v oblasti poskytování informací za rok 2019..

             Zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2019 byla vyhotovena
a zveřejněna na úřední desce dne 28.2.2021.
Opatření k     zamezení opakování zjištěných nedostatků:
Obec bude více dbát na plnění a dodržování lhůt, za což odpovídají starosta a místostarosta.
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