L'snesením obce Hněvnice é, 612017 ze dne 14.12.2017 byla Ustanovena pracovní skupinu ve
soženístarosta obce Milan Bouzek, mistostarosta obce Vladimír Baumgaň| a člen Zo Jan Folta,
klerá oyla povéřena zpracováním náVrhu opatiení k odstranéni nedostáku zjištěných kontrolními
ol9any lVlV cR př koni.ole Výhonu samostatné působnostiobce Hnévnice,
Pracovni skupiny ve stanovené lhůtě Vypracovala nížeuvedený

;

Návrh o
í k odstraněn
revenci n
tků ziištěn
kontrole výkonu samostatn
provedené
bnosti
u obce
Hněvnice Ministerstvem vnitra ČR. odborem veřeiné správv.
dozoru a kontrolv dne 12. září 2017

KONTROLA FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCE

Kbodu

obcích)

í. kontrolního zjištění(porušeníustanovení §

92 odst,1, Věta první zákona o

opatření
Důsledně dodžovat ustanovení§ 92 odst,1 zákona o obcích a svolávat zasedánizo aby se
konalo minimálně jedenkráte za 3 měsíce, Předseda kontrolniho výboru plovede
namátkovou kontrolu opatření,
:

Úkoltrvalý,
Zodpovídá : stalosta obce
K bodu 9. a 10. kontrolního zjištění( porušeníUstanoveni § 95 odst, 'I, věta druhá zákona
o obcích a porušeníustanovení§ 95 od§t.2, Věta prvnízákona o obcích )
opatření
Důsledně kontrolovat zápisy ze zasedání Zo §e zaměřením na úplno§t zápisů ze zasedání
Zo, Předseda kontrolního Výboru provede namátkovou kontrolu opatřeni,

Úkolkvalý,
zodpovídá: starosta obce,

KONTROLA OSTATNÍCH POV|NNOSTÍ NA ÚSEKU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOST|
K bodu 3. kontrolniho zjištění( porušeníustanovení § 12 odst,4 zákona o obcích)
Neprod eně provést doplnění evidence vydaných práVnich předpisů obce tak, aby
obsahovala čísloa název pláVního předpisu, d3tum jeho schválení, datum nab},tí jeho
p|atnosti, datum nabytíjeho účinnosti,popřipadě datum pozbytíjeho platnosti,
Úkol §plněni : splněno
zodoovidá : starosta obce a místo§tarosia obce

KONTROLA PLNĚNÍ POV|NNOSTÍ STANOVENÝCH lNFZ
K bodu 1. kontrolního zjištění( překročenístanovené lhůty pro vyřízeni žádosti - porušení
ustanovení§ 14 odst,5 písm,d) lnfz )

opatření
Dúsledně dodžovat zákonné lhůty uvedené V ustanovenich
povinnost] zveřejnění takto poskytnutých informací,
Uho]

§ 14 a

nás|, lnfz, Včetně

splnenl lrvaly,

starosta se spráVcem lT §ítě zřídí na Webových stránkách obce zv|áštni
pro
rubriku
zveřejňování jnformací poskytnutých na základě žádo§ti podle ustanovení § 5
odst 3 lnfz,
zodpovídá | staro§ta obce

Kbodu 3. kontrolního zjištění(neúplná struktura zveřejňovaných informacl - po.Ušení
ustanovení § 5 odst,4 lnfz

)

opatření
UVést soubol povinně zveřejňovaných ]nformacído souladu se zákonem
Úko] Sp|něni

:

Trvalý,

starosta se spráVcem lT sítě uVedou do sou]adu se zákonem soubor povinně
zveřejňovaných informaci dle §truktury stanovené V příloze č, 1 Vyhlášky č,44212006 Sb,
Zodpovídá | staro§ta obce

V Hněvnicích dne 12.o1.2018
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