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Obec Kyje
Bc. Hana Vítová, starostka
Kyje 49
507 13 Železnice
Vyhodnocení adekvátnosti nápravných opatření přijatých Zastupitelstvem obce
Kyje k výsledkům provedené kontroly
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra provedl dne
24. února 2016 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
obce Kyje. Tato kontrola byla procesně ukončena uplynutím zákonem stanovené
lhůty pro podání námitek.
Dopisem č. j. MV-19587-7/ODK-2016 ze dne 1. dubna 2016 jsme Vás
požádali o zaslání informací o projednání výsledků kontroly zastupitelstvem obce
a přijatých nápravných opatřeních k odstranění důsledků nezákonného postupu
orgánů obce a zamezení jejich opakování. Uvedené podklady byly Ministerstvu vnitra
zasílány průběžně, přičemž dokument dokládající řádné zveřejnění závěrů
plynoucích z projednání výsledků kontroly zastupitelstvem obce jsme obdrželi dne
29. srpna 2016. Tímto Vám k zaslaným podkladům sdělujeme následující.
Povinnost starostky obce Kyje seznámit zastupitelstvo s výsledky uskutečněné
kontroly byla splněna na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 24. června
2016. Informace o připravovaném zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna od
9. června 2016, tedy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona o obcích. Ze
zápisu z předmětného zasedání je zřejmé, že zastupitelstvo obce projednalo
výsledky uskutečněné kontroly (viz bod 4 zápisu) a schválilo nápravná opatření ve
vztahu k zjištěným kontrolním závěrům, jež jsou podrobně rozepsána v dokumentu
nazvaném jako „Závěry plynoucí z projednání kontroly výkonu samostatné
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působnosti obce Kyje“. Tento dokument je přílohou předmětného zápisu. Následně
byl tento zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kyje v termínu od 7. července
do 22. července 2016, tj. po dobu stanovenou zákonem o obcích (nejméně 15 dnů).
Vzhledem k tomu, že způsob projednání výsledků kontroly a jejich zveřejnění
odpovídá po formální a procesní stránce stanovenému postupu, považujeme
povinnosti vyplývající z ustanovení § 129a odst. 3 zákona o obcích za splněné
a hodnotíme kontrolu jako uzavřenou.
Závěrem dodáváme, že nahlédnutím na internetové stránky obce Kyje
http://kyje.webz.cz/, do složky „Infor. dle 106/1999“ bylo zjištěno, že je struktura
povinně zveřejňovaných informací v současné době zpracována, nicméně stále
neodpovídá Vyhlášce č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací
zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
v platném znění, kde je v příloze č. 1 této vyhlášky tzv. „povinná osnova“
(o 17 bodech, z nichž některé body se dále člení). Kupříkladu zde zcela chybí bod
č. 15, 16, ale i podbody co se týče komplexnosti bodu č. 4. „Kontaktní spojení“. Dále
je např. u bodu č. 17 „Výroční zpráva podle zák. č.106/1999 Sb.“ vytvořen odkaz na
úřední desku. V daném případě doporučujeme vytvořit odkaz pouze na „výroční
zprávy“ zpracované za jednotlivé roky.
Pro úplnost a lepší orientaci v nápravě struktury (souboru) povinně
zveřejňovaných informací, Vám přílohou tohoto dopisu zasíláme vzor, jaké
informace by měla struktura obsahovat a na jakém místě (pod kterým bodem) by
měly tyto informace být.
Dovolujeme si Vás upozornit, že budeme nápravu ve smyslu zpracování
úplného souboru povinně zveřejňovaných informací i nadále sledovat, z tohoto
důvodu si Vás dovolujeme požádat o zaslání zprávy v této věci do 30. září 2016.
V případě nejasností či žádosti o metodickou pomoc nás neváhejte
kontaktovat (adresa: Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly,
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, tel.: 974 816 411, fax: 974 816 816, e-mail:
odbordk@mvcr.cz; web: www.mvcr.cz/odk).
Děkujeme Vám za spolupráci.
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
Vyřizuje: Mgr. Jana Suchanová, tel. č.: 974 816 443, e-mail: jana.suchanova@mvcr.cz
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