
Obec Koroužné, Koroužné 33, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem

Ministerstvo vnitra
Odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
nám. Hrdinů 3
140 21  Praha 4

Informace o projednání výsledků kontroly - zpráva o plnění nápravných 
opatření (sro. § 129 a odst. zákona o obcích)

1) Obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích tím, že není vedena 
evidence právních předpisů obce.

Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu

 Zavedena evidence právních předpisů obce, podle daných kritérií, zaslána na 
MVČR a založena k obecně závazným vyhláškám obce.

 Evidence právních předpisů bude pravidelně kontrolována, průběžně doplňována v 
souladu se zákonem o obcích.

 Zodpovídá Mgr. Josef Homolka

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu
• Zastupitelstvo obce Koroužné pověřilo kontrolní výbor, aby při své činnosti 

pravidelně prováděl kontrolu opatření k zamezení opakování nezákonného postupu
v dané věci.

2) Obec porušila ustanovení § 5 odst. 4 InfZ, ve spojení s vyhláškou 442/2006 Sb. 
tím, že v době kontroly nebyly způsobem umožňující dálkový přístup ve struktuře 
dané prováděcím právním předpisem zveřejněny kompletní povinně zveřejňované 
informace.

Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu

 Zpracován soubor povinně zveřejňovaných informací zveřejněných způsobem 
umožňující dálkový přístup dle struktury, se všemi údaji požadovaných vyhláškou č.
442/2006 Sb.

 Soubor umístěn na www.korouzne.cz
 Informace budou pravidelně kontrolovány, aktualizovány.
 Zodpovídá Ing. František Dospíšil, starosta obce.
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Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu

• Zastupitelstvo obce Koroužné pověřilo kontrolní výbor, aby při své činnosti 
pravidelně prováděl kontrolu opatření k zamezení opakování nezákonného postupu
v dané věci.

2) Obec porušila ustanovení § 18 odst. 1 InfZ tím, že výroční zpráva o poskytování 
informací za rok 2014 nebyla obcí zpracována a tedy ani zveřejněna.

Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu

 Zpracována výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014 a 
zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup na www.korouzne.cz

 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací bude zpracována vždy do 
1. března následujícího kalendářního roku a zveřejněna způsobem umožňující 
dálkový přístup na www.korouzne.cz

 Zodpovídá Ing. František Dospíšil, starosta obce.

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu

• Zastupitelstvo obce Koroužné pověřilo kontrolní výbor, aby při své činnosti 
pravidelně prováděl kontrolu opatření k zamezení opakování nezákonného postupu
v dané věci.

Datum vyvěšení: 15.10.2015
Datum sejmutí:

Koroužné 14. 10. 2015 Ing. František Dospíšil
      starosta obce 
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