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V protokolu o ýkonu samostatné působnosti provedené u obce Byzhradec ěj. j\,ív.35380-3/oDK.

zot:3sou uvedena zjištění vbodecň 1-6' přiěemž shrnutíje uvedeno vbodě 7 (9 nedostatků) tohoto

protořo1u. V bodě 81ohoto protokolu je uvedeno doporuěené opatření ze strany kontro|ního orgrínu (9

návrhů).

V tomto zhodnocení, které bude postupně doplňováno až do konečného odstranění nedostat]ni, budou

vždy stručně uvedeny nedostatky vymezené.vbodech 1-7 výše uvedeného protokolu sdoplněním o

doporuěené nápravné opatření a s opatŤením' které přijala obec Byzhradec'

Bod 1. _ Popsán pruběh kontroly, kontrolované doklady.
opafiení: Není řeba činit opatření.
Bod 2. - Dodržován i práxitenri zastupitelstvq účast na zasedáních, možtost schvalování usnesení,

seznámení s tetmínem zasedání:
. Doporuěena přesnější protokolace _ psaní ápisu.

opatření: cia't.*cno od zapisu 4l2o13 (duben 2o13)-ještě před doručením protokolu.

o Doporuč",,o 
^"ř"jňování 

např. v místním rozhlase, na úřední desce . na úřední desce je

zveřejněn p.og,u-"-.edání na celý rok, není zveřejněno jeho doplnění (,,ostatnf.) - také bod

7lI a712 aSlI a$l2-
opafiení: odstraněno od zasedálrí Zastupitelstv a 4t20I3 _ vyhlašovana v místrrím rozhlase pozvanka

ná zasedání zastupitelstva s uvedením difumu' času a s upřesněním programu zasedéni, tato pozvánka

vyvěšena na uřední desce v zákonném termínu.
o Není uváděn datum vyhotovení ápisu.

opatření: odstraněno od zápisu 41201'3.
. Doporučení ýslovně uvádět, jaké byly připomínky k zápisu nebo že-nebyý.

opatření: od.t.*eoo od zápisu 5l20t1-3 _v bodu1 bude qýslovně uvedeno' ,Bez připomínek.. .

o Volba členů ýboru - také bod7l3 a8|3.
opatření: Volby ělenů výboru proběhly v rámci zasedání zastupitelstva v dubnu 2013 _ viz zápis

412013.
Bod 3. - Nakládrání s nemovi{ým majetkem obce: Doporuěení uvádět vždy prodejní cenu majetku.

Opatření: odstraněno do kvltna zólz -lo...',",e'i schválení prodeje pozemků v bodě 5c) tohoto

zapisu bude ýslovně uvedeno ,,Celková prodejní cena ve \nýši Kě 190:.... .... '-
gáo +. - vytv-ráření podmínek pio naplňování pnáv oběanů obce. Nebyly zjištěny nedostatky.

opatření: Není fieba činit opatření.
nóo s.. ostatní povinnosti na úseku samostatné působnosti:

o Evidence právních předpisů a jejich dostupnost. Nebyly shledány nedostatky, pouze

upozorněnina z.{konné pďvinnosti v případě vydánínové obecně zátvaruó vyhlášky.

opatřeniizýšená pozornost nanovelizace pravních a jiných závaznýchpředpisů.
o Projedn éni zprány o přezkoumání hospodďení obce a ávěreěného úětu. obě zprěny byty

projednány v jednom dokumentu _ také bod 7 l 4 a 8/ 4.

Další opatření bude postupně uplatňovráno až do plného odstranění nedostatků.
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