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Oznámení o provedení nápravy

Město Lysá nad Labem obdrželo dne 28. 4. 2022 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-49651-8/ODK-2022 (v příloze tohoto oznámení) s následujícími zjištěnými porušeními zákona, k nimž Zastupitelstvo Města Lysá nad Labem přijalo dne 7. 9. 2022 usnesením č. 120 uvedená nápravná opatření:


1) Město porušilo § 95 odst. 1 větu první zákona o obcích (o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé) tím, že zápis ze zasedání ZM konaného dne 2. února 2022 je opatřen podpisy starosty a pouze jednoho z určených ověřovatelů (doloženo kopií zápisu ze zasedání ZM konaného dne 2. února 2022). 

Informace o provedení nápravy: Podpis ověřovatele na zápisu byl zajištěn. Zastupitelstvo města při projednávání protokolu apelovalo na členy zastupitelstva k dodržování lhůt stanovených zákonem.

2) Město porušilo § 95 odst. 2 větu první zákona o obcích (zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí) tím, že v případě zápisů ze zasedání ZM konaných dne 23. června 2021 a 2. února 2022 překročilo zákonem stanovenou lhůtu pro pořízení zápisu (doloženo kopiemi zápisů ze zasedání ZM konaných dne 23. června 2021 a 2. února 2022). 

Informace o provedení nápravy: nebylo možné přijmout nápravné opatření (viz bod 7. protokolu o kontrole).

3) Město porušilo § 39 odst. 1 zákona o obcích (záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky; záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým; pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné; nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru) tím, že záměr propachtovat pozemky p. č. PK 3346, p. č. PK 3356/1 a p. č. PK 3356/2 v k. ú. Lysá nad Labem nebyl vyvěšen po dobu alespoň 15 dnů před rozhodnutím RM, ale jen po dobu 14 dnů (doloženo kopií záměru vyvěšeného na úřední desce od 5. do 19. října 2021). 

Informace o provedení nápravy: nebylo možné přijmout nápravné opatření (viz bod 3. odst. 2 a bod 7. protokolu o kontrole). 

4) Město porušilo § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku) tím, že žádosti vedené pod sp. zn. MULNL-105986/2021, sp. zn. MULNL-106116/2021 a sp. zn. MULNL-4719/2022 nevyřídilo v zákonné 15denní lhůtě (doloženo kopií spisového materiálu vedeného pod sp. zn. MULNL-105986/2021, sp. zn. MULNL-106116/2021 a sp. zn. MULNL-4719/2022). 

Informace o provedení nápravy: nebylo možné přijmout nápravné opatření (viz bod 7. protokolu o kontrole). Zastupitelstvo města uložilo tajemnici městského úřadu provádět průběžnou kontrolu plnění směrnic městského úřadu.

5) Město porušilo § 15 odst. 1 InfZ [pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží], ve spojení s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku) tím, že v případě žádostí vedených pod MULNL-105986/2021 a sp. zn. MULNL-106116/2021 nevydalo rozhodnutí o odmítnutí žádostí v 15denní zákonné lhůtě (doloženo kopiemi rozhodnutí o odmítnutí žádostí vedených pod č. j. MULNL-KÚ/105986-2/2021 a č. j. MULNL-KÚ/106116/2021 a kopiemi doručených žádostí). 

Informace o provedení nápravy: nebylo možné přijmout nápravné opatření (viz bod 7. protokolu o kontrole). Zastupitelstvo města uložilo tajemnici městského úřadu provádět průběžnou kontrolu plnění směrnic městského úřadu.

6) Město porušilo § 5 odst. 3 InfZ (do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; o informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah) tím, že: 

a) informace poskytnuté na základě žádostí vedených pod sp. zn. MULNL-1687/2022, sp. zn. MULNL-3213/2022 a sp. zn. MULNL-4719/2022 zveřejnilo způsobem umožňujícím dálkový přístup až po uplynutí zákonné 15denní lhůty (doloženo kopiemi odpovědí města vedených pod č. j. MULNL-KU/1687/2022, č. j. MULNL-KU/3213-l/2022 a č. j. MULNL-KU/4719/2022 a printscreenů internetových stránek města dostupných na: https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B0159T1_0.html, https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JXJ_0.html, https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0.html). 

Informace o provedení nápravy: nebylo možné přijmout nápravné opatření (viz bod 7. protokolu o kontrole). Zastupitelstvo města uložilo tajemnici městského úřadu provádět průběžnou kontrolu plnění směrnic městského úřadu.
b) tím že, v případě žádostí vedených pod sp. zn. MULNL-69309/2021, sp. zn. MULNL-105986/2021 a sp. zn. MULNL 4719/2022 nezveřejnilo elektronicky poskytnuté informace, jež nebyly mimořádné rozsáhlé, způsobem umožňujícím dálkový přístup v plném rozsahu (doloženo kopiemi odpovědí města vedených pod č. j. MULNL-KU/83363/2021, č. j. MULNL-KU/105986-1/2021 a č. j. MULNL-KU/4719/2022 a printscreeny internetových stránek města dostupných na: https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/2021/doplneni-interni-predpisy, https://mestolysa.cz/attachments/article/3854/83363_69309odpS%C4%8CVa.pdf, https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/2021/rekonstrukce-radnice, https://mestolysa.cz/attachments/article/3949/105986-1odpovedS%C4%8CA.pdf, https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0.html, https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0/MULL0B015JZ9/4719odpSC_A.pdf). 

Informace o provedení nápravy: zjednána náprava, a to zveřejněním poskytnuté informace na úřední desce města Lysá nad Labem.

https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm05/MULL0B016XK9_0/MULL0B016XK9/1059861odpovedSCA.pdf" https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm05/MULL0B016XK9_0/MULL0B016XK9/1059861odpovedSCA.pdf

https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm05/MULL0B016XIJ_0/MULL0B016XIJ/69309odpSCVA.pdf" https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm05/MULL0B016XIJ_0/MULL0B016XIJ/69309odpSCVA.pdf

https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm06/MULL0B017PDF_0/MULL0B017PDF/Smlouva_o_najmu_SC_A.pdf" https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm06/MULL0B017PDF_0/MULL0B017PDF/Smlouva_o_najmu_SC_A.pdf
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm06/MULL0B017PDF_0/MULL0B017PEA/dodatek_c_1_VibraceSC_A.pdf" https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm06/MULL0B017PDF_0/MULL0B017PEA/dodatek_c_1_VibraceSC_A.pdf
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm06/MULL0B017PDF_0/MULL0B017PF5/dodatek_c_2_VibraceSC_A.pdf" https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm06/MULL0B017PDF_0/MULL0B017PF5/dodatek_c_2_VibraceSC_A.pdf




Ing. Alena Novotná


 




