Příloha č. 1 k usnesení č. 224/2020
Návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování.

1) Obec porušila § 12 odst. 4 větu druhou zákona o obcích tím, že evidence právních předpisů
obce neobsahuje údaje o datech nabytí platnosti OZV a v případě OZV č. 1/2016, OZV č. 2/2016
a OZV č. 3/2016 ani datum nabytí jejich účinnosti.
Nápravné opatření:
- Nově zpracovat evidenci právních předpisů, které obec vydala tak, aby obsahovala veškeré
zákonem stanovené náležitosti.
Zodpovídá:
Jarmila Bičišťová, zaměstnankyně obce
Termín:
Okamžitě, nejpozději do 30.4.2020
- KV obce při každém svém zasedání, nejméně 1x za 3 měsíce zkontroluje vedení evidence
právních předpisů a učiní o tomto zápis.
Zodpovídá:
Ing. Michael Novotný, předseda Kontrolního výboru
Termín:
Okamžitě, nejméně 1x za 3 měsíce
2) Obec porušila § 12 odst. 5 zákona o obcích tím, že OZV vydané obcí, které již pozbyly platnosti,
nebyly v den kontroly u obecního úřadu přístupné.
Nápravné opatření:
- OZV, které nebyly v den kontroly u obecního úřadu přístupné, byly dle § 3, odst. 1 zák. č.
499/2004 Sb., obcí uchovány a poté, co jim uběhla skartační lhůta (A5) je obec zařadila do
skartačního řízení. Skartační řízení proběhlo v souladu s § 7 zákona č. 499/2004 Sb., na jeho
závěr byl vydán protokol o skartačním řízení č. 68/2019, č. j. SOAA-KO/6209/2019/2. Na
základě výsledku skartačního řízení byly dokumenty vybrané jako archiválie a předány do péče
Státního okresního archivu Kolín, Zahradní 278, Kolín, a to formou Úředního záznamu o
předání č. j. SOAA-KO/6209/2019/3. Předané archiválie jsou nyní uloženy ve Státním okresním
archivu Kolín a jsou evidovány v evidenci Národního archivního dědictví (NAD).
Byly učiněny kroky k navrácení originálů předmětných OZV, dle vyjádření SOA Kolín je toto
nemožné. V nejbližším možném termínu budou v rámci možností zajištěny jejich kopie tak, aby
OZV byly k nahlédnutí v budově OÚ Uhlířská Lhota.
Zodpovídá:
Jarmila Bičišťová, zaměstnankyně obce

Termín: 15.5.2020
-

OZV (originály nebo jejich kopie), které pozbydou platnosti, budou uloženy v budově OÚ
Uhlířská Lhota ke stálému nahlédnutí
Zodpovídá:
Petra Marková, místostarostka obce
Termín:
průběžně

3) Obec porušila § 12 odst. 6 větu první zákona o obcích tím, že OZV č. 1/2020, platnou od
23. ledna 2020, zaslala Ministerstvu vnitra až dne 3.března 2020.
Nápravné opatření:
- Nelze přijmou nápravné opatření k odstranění důsledků
-

OZV vydaná obcí bude neprodleně po dni jejího vyhlášení zaslána Ministerstvu vnitra
Zodpovídá:
Petra Marková, místostarostka obce
Termín:
průběžně

4) Obec porušila § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích tím, že dne 29.dubna 2019 uzavřela
pracovní smlouvu se členem ZO bez předchozího souhlasu ZO.
ZO k této smlouvě již vyslovilo ústní souhlas v měsíci únoru 2019, pouze nepřijalo usnesení
v řádném termínu na svém zasedání. Souhlas usnesením byl udělen dne 24. června 2019.
ZO se shodlo, že odměna na základě této smlouvy byla vyplacena oprávněně a zaměstnanci
náleží, neboť práce za toto období byla odvedena.
Nápravné opatření:
-

Obec uzavře novou pracovní smlouvu se členem ZO platnou od 1.5.2020. ZO udělilo
souhlas s pracovně právním vztahem se členem ZO dne 16. dubna 2020, Usnesení č.
223/2020.
Zodpovídá:
Markéta Pospíšilová, starostka obce
Termín:
Okamžitě

-

Případný pracovně právní vztah se členem ZO bude uzavřen až po splnění § 84 odst.2
písm. p) zákona o obcích
Zodpovídá:
Markéta Pospíšilová, starostka obce
Termín:
Průběžně

5) Obec porušila § 5 odst. 4 InfZ tím, že ke dni kontroly nebyly způsobem umožňující dálkový
přístup zveřejněny informace dle § 5 odst. 1 a 2 InfZ v požadovaném rozsahu a struktuře
předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb., (informace nejsou zcela kompletní a obcí zveřejněný
soubor povinně zveřejňovaných informací plně nekoresponduje se závazně předepsanou
strukturou dle prováděcí vyhlášky č. 442/2006)
Nápravné opatření:
-

Upravit a doplnit soubor povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím
dálkový přístup dle § 5 odst. 1 a 2 InfZ (na internetových stránkách obce), a to dle struktury
a se všemi údaji požadovanými vyhláškou č. 442/2006 Sb.

Zodpovídá:
Jarmila Bičišťová, zaměstnankyně obce

Termín:
Ihned, nejpozději do 31.5.2020

-

Následné soubory povinně zveřejňovaných informací budou respektovat ustanovení
zákona č.106/1999 Sb. a údaje požadované vyhláškou č.442/2006 Sb.
Zodpovídá:
Markéta Pospíšilová, starostka obce
Termín:
Průběžně

Vyvěšeno dne: 22.4.2020
Sejmuto dne:

