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2. Kontrola usnesení ze dne 3.10.2017 :

KV Se dohodl na upřesnění minulého usnesení a to na požadavek provést kontrolu
dodržování zákonných termínů odpovědí a vyřízení žádostí, podnětů a stížností podávaných
na MěÚ občany a to prostřednictvím náhodného výběru ze všech podání učiněných přes
pod?ięinn Mčú za obdobi od 1.7.2016.

Usnesení KV pro 4, proti 0, zdržel se 0:
KV žádá zastupitelstvo města O Souhlas S provedením kontroly a na základě pověření
zastupitelstva provede kontrolu dodržování Zákoných termínů odpovědí a vyřízení žádostí,
podnětů a stížností.
KV navrhuje zastupitelstvu města, aby na svém veřejném zasedání dne 18.12.2017
projednalo a odsouhlasilo návrh usnesení :

Zastupitelstvo Města Vrbno pod Pradědem pověřuje kontrolní výbor ke kontrole
dodržování zákonných termínů odpovědí a dodržování termínů vyřízení žádostí,
podnětů a stížností, podaných prostřednictvím podatelny MÚ v období od 1.7.2016

3. KV se zabýval informacemi, které MÚ zveřejňuje na webových stránkách a konstatuje, že
na webových stránkách MÚ V sekci Povinně Zveřejňované informace je tato nepravdivá
informace:
"Veˇcí, které obci stanoví Zvláštní Zákony a je takjimi stanoveno, vykonává Obec v přenesené
působností. Na základě Zákona č. 314/2002 Sb., O Stanovení Obcí S pověřeným obecním
úřadem a Stanovení obcí S rozšířenou působností, je obec obcí S rozšířenou pů.s`obnOSti'.

"

KV konstatuje, že podle Přílohy č. 2 k zákonu ě. 314/2002 Sb. Vrbno pod Pradědem NENÍ
obcí S rozšířenou působností, ale je obcí S pověřeným obecním úřadem podle Přílohy ě. 1 k
zákonu č. 314/2002 Sb.
Z pohledu KV se jedná O závažné pochybení S nutností okamžité nápravy.

KV dále upozorňuje, že usnesením Rady města ě. 1607/60/2017 byla schválena nová
Pravidla pro přijímání petic a stížností platná od 1.11.2017, ale na webových stránkách
města jsou Stále umístěna Pravidla Ze dne 19.1.2006.
KV dodává, že informace O Pravidlech a další informace se dost obtížně na webu MÚ
dohledávají a pro některé občany se stávají až nedohledatelnými.



p , p ,Usnesení KV ro 4 roti O zdržel se O:

KV se usnesl, že bude průběžně kontrolovat aktuálnost a pravdivost relevantních informací,
1

zveřejňovaných na webu Města.
KV doporučuje zastupitelstvu, aby na veřejném Zasedání dne 18.12.2017 pověřila Radu
města následujícím usnesením Z

Zastupitelstvo Města Vrbno pod Pradědem ukládá Radě města provést důkladné
prověření všech zveřejňovaných údajů na webových stránkách Města Vrbno pod
Pradědem a provést okamžité opravy nesprávně uvedených zveřejněných povinných i
nepovinných informací.
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Dne 21.11.2017 Dušan Pooh?i „Ĺ


