
Zápis o činnosti kontrolní výboru zastupitelstva obce Velké Přílepy za období 
02/2019 

Kontrolní výbor zastupitelstva obce Velké Přílepy provedl následující činnosti. 
 
1) Kontrolu dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ) 
Zjištění nedostatků: 
Kontrolní výbor zjistil, že většina dokumentů publikovaných od začátku roku 2019 opět není 
v otevřeném a strojově čitelném formátu, nelze v nich tedy text vyhledávat ani text kopírovat. 
Jedná se především o dokumenty zápisy z jednání rady, zápisy z jednání zastupitelstva, usnesení 
zastupitelstva, odpovědi na dotazy dle zákona č. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.  
 
Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků: 
Převedení již publikovaných dokumentů od začátku roku 2019 do otevřeného a strojově čitelného 
formátu a nově publikované dokumenty standardně publikovat v otevřeném a strojově čitelném 
formátu. 
 
2) Kontrolu vypsaného dotačního programu dle Zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
Zjištění nedostatků: 
Kontrolní výbor zjistil, že dotační program nebyl zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup nejpozději 30 dnů před lhůtou pro podání žádosti a nebyl zveřejněn nejméně po 
dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 
 
Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků: 
Příští dotační program na rok 2020 vyhlásit v dostatečném předstihu již na podzim roku v 2019 
v souladu s požadavky Zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 
 
3) Kontrolní výbor se rozhodl provést v období 03/2019 kontrolu  
1) veřejné zakázky „Polyfunkční dům obce Velké Přílepy“ 
2) poptávkového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu „Zastavovací plán centra obce Velké 
Přílepy“ a zaslal Oznámení o zahájení kontroly starostce obce. 
 
4) Kontrolní výbor se sešel dne 27. 2. 2019 
Členové kontrolní výboru Ing. Petr Špindler, Ing. Vlastimil Zaviačič a Jiří Říha se sešli dne 27. 2. 2019 a 
projednali a schválil výše uvedené body. 
 
Zapsal 
 

 
 
Ing. Petr Špindler  
předseda kontrolního výboru  
 
Velké Přílepy 
4. 3. 2019 
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