OBEC ŽERNOV
nositelka Certifikátu pro vzdělanou a odpovědnou obec

Žernov 7, 512 36 Rovensko p. Troskami
___________________________________________________________________________________________________________________________

Nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a k zamezení opakování možného
nezákonného postupu orgánů Obce Žernov
(po kontrole Odborem dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR dne 7. 8. 2013)

1/ Důsledně dodržovat maximální lhůtu (3měsíce) stanovenou § 92 odst. 1 zákona o obcích pro
konání zasedání zastupitelstva obce.
Termín realizace:
průběžně
Odpovědná osoba:
starosta, místostarosta
2/ Dohledat a zpřístupnit na obecním úřadu zápis ze zasedání ZO konaného 13. 12. 2012. Dále
důsledně zakládat všechny zápisy ze zasedání ZO a mít je k dispozici k nahlédnutí každému.
Termín realizace:
chybějící zápis do 15 dnů, ostatní průběžně
Odpovědná osoba:
starosta, místostarosta
3/ Vydanou OZV č. 1/2012 neprodleně zaslat na Ministerstvo vnitra. Dále zajistit, aby každá OZV
vydaná obcí byla zaslána neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra.
Termín realizace:
zasláno elektronickou poštou dne 15. 08. 2013, odp. MV-104069-4/ODK-2013
prostřednictvím DS dne 27. 08. 2013
Odpovědná osoba:
starosta
4/ Doplnit soubor povinně zveřejňovaných informací v úplném rozsahu, který je stanoven v §5 odst. 1
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zpřístupnit ho na obecním úřadě na
všeobecně přístupném místě. Je možné vycházet z povinných informací uveřejněných na webových
stránkách obce a doplnit je o hypertextový odkaz na webové stránky, doplnit používané právní
předpisy, uvést sazebník úhrad za poskytování informací (kopírování, tisk, poštovné a poradenství).
Termín realizace:
01. 03. 2014
Odpovědná osoba:
starosta
5/ Zpracovat seznam hlavních dokumentů dle §5 odst. 2 písm. b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost zveřejňovaných informací pro
veřejnost v prostorách obecního úřadu.
Termín realizace:
doplnění do 01. 03. 2014, aktualizace průběžně
Odpovědná osoba:
starosta
6/ Zabezpečit neprodleně doplnění zveřejněných povinných informací, které jsou stanoveny v § 5
odst. 1 a 2 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a to ve struktuře a s údaji požadovanými vyhláškou č. 442/2006 Sb. Dále pravidelně
kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Termín realizace:
doplnění do 01. 03. 2014, aktualizace průběžně
Odpovědná osoba:
starosta
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7/ Zpracovat a zveřejnit výroční zprávu o činnosti obce dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2012 a za rok
2013.
Termín realizace:
01. 03. 2014
Odpovědná osoba:
starosta
8/ Dohledat doklad o zveřejnění záměru o prodeji pozemků manželům Ouhrabkovým a zařadit ho do
příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce.
Termín realizace:
splněno
Odpovědná osoba:
starosta, archivace místostarosta
9/ Zajistit, aby každý dokument vyvěšený na úřední desce byl opatřen datem vyvěšení a následně
datem sejmutí a poté byl zařazen do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední
desce.
Termín realizace:
průběžně
Odpovědná osoba:
místostarosta
10/ Uchovávat originály podání a stejnopisy odpovědí v souladu s ustanoveními zák. č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Doporučeno zavedení
elektronické spisové služby.
Termín realizace:
průběžně (spisová služba od 1. 3. 2014)
Odpovědná osoba:
starosta

Dokument byl projednán a schválen na 24. zasedání Zastupitelstva obce Žernov dne 23. ledna 2014
usn. č. VI/24.3

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Mrkvička
DN: C=CZ, O=Obec Žernov [IČ
00580848], OU=Obec Žernov, OU=1,
CN=Mgr. Zdeněk Mrkvička, serialNumber=P252333, title=starosta
Důvod: Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: Žernov
Kontakt: starosta@zernov.info
Datum: 01.02.2014 22:42:57

Mgr. Zdeněk Mrkvička, starosta

vyvěšeno:
sejmuto:
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