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Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. 

 

Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, J. Pavliš 

Omluven: Z. Vostřel 

 

Agenda: 

1. Seznámení a představení jednotlivých členů KV 
2. Jednací řád KV byl schválen jednomyslně a je součástí zápisu  a přiložen i jako příloha. 
3. Plán činnosti KV na rok 2015 schválen a je součástí zápisu  a přiložen i jako příloha. 
4. KV doporučuje ZO provést co nejdříve kontrolu, revizi platných směrnic, vyhlášek i s 

ohledem na negativní zkušenosti s dodržováním pořádku v obci některými občany. Jde 
zejména o připomínky k dodržování klidu, pálení listí, ap. Dle Plánu na r. 2015 je tato 
agenda zařazena na dubnový termín kontroly. 
 

 

Přílohy:  

- Plan_cinnosti_KV_2015 (pdf) 

- Jednaci_rad_KV (pdf) 

- Prezenční listina (pdf) 

 

Zapsal: Jiří Pavliš 
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PŘÍLOHA 1: 

Plán činnosti Kontrolního výboru obce Velké Březno a Valtířov na rok 

2015 

 
Učelem tohoto dokumentu je poskytnout informaci o záměrech a rozsahu  plánovaných kontrol v roce 

2015. 

 
Obecné zásady: 

- Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje 

dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné 

působnosti. Plní všechny kontrolní úkoly, kterými byl pověřen zastupitelstvem obce 

- Výbor je nejméně tříčlenný 

- Členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu 

- Činnost kontrolního výboru řídí zastupitelstvo 

- K rozhodnutí o provedení kontroly je třeba usnesení zastupitelstva 

- Kontrolní výbor provádí kontrolu na základě pověření starosty obce 
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- O provedené kontrole kontrolní výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké 

nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků 

- Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola 

týkala 

- Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě 

zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala 

 

Rozsah práce kontrolního výboru: 

- Kontrola plnění usnesení a zápisů ze zasedání zastupitelstva 

- Kontrola hospodaření s majetkem (hmotný, nehmotný, finanční) 

- Kontrola smluvních vztahů (např. pronájem bytových a nebytových prostorů; uzavíráni nových 

smluv a dodržování stávajích; kontrola platební morálky 

- Kontrola poskytnutých příspěvků  

- Zprávy o činnosti finančního a dalších výborů 

- Vyjádření k peticím, stížnostem a připomínkám občanů 

- Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci(ch), např. knihovna, škola, školka 

- Kontrola činnosti organizačních složek 

- Kontrola ochrany účetních záznamů,  

- Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veřejných informací 

- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory 

- Kontrola vnitřních předpisů 

- Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek (zda veřejnost byla seznámena, evidence na 

úřadě, jak je prováděna kontrola jejich dodržování) 

- Kontrola vybírání poplatků (např. výše vybraných i neuhrazených poplatků, příčiny snížení 

výběru) 
 

  



Kontrolní výbor - zápis 

4 
 

Plán činnosti na rok 2015: 

Pořadí Název Termín

1
Kontrola smluvních vztahů, uzavírání nových a dodržování 

stávajících, dodatky, plnění smluv, faktury, objednávky
Únor

2 Pohledávky, systém vymáhání dluhů, obecní poplatky Březen

3

a/ Kontrola dodržování právních předpisů ostatních výborů 

a komisí

b/ Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a 

směrnicí

Duben

4 Kontrola poskytnutí příspěvků Květen

5 Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veřejných informací Červen

6
Kontrola hospodaření s majetkem (hmotný, nehmotný, 

finanční)
Září

7 Kontrola ochrany dat a účetních záznamů Říjen

8 Kontrola všech Usnesení Rady a ZO Listopad  
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PŘÍLOHA 2: 

Jednací řád Kontrolního výboru obce Velké Březno a Valtířov 

 
Zastupitelstvo obce Velké Březno a Valtířov ustanovuje Kontrolní výbor jako svůj poradní orgán, který 

připravuje podklady pro kvalifikované rozhodování ZO v otázkách samostatné působnosti. 

 

Zřízení a pravomoci kontrolní výboru 

- KV zřizuje ZO jako svůj stálý orgán dle § 117, 118 a 119 Zákona o obcích. 

- Ze své činnosti se KV zodpovídá zastupitelstvu obce Velké Březno. 

- Člen zastupitelstva se může zúčastnit s hlasem poradním jednání KV, aniž je jeho členem a musí 

mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. 

 

Základní úkoly kontrolního výboru 

- KV kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. 

- KV kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působností. 

- Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

- Plní další úkoly, kterými jej pověří ZO, případně rada obce ve věcech jí zákonem nebo ZO 

svěřených. 
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- KV svá stanoviska, náměty, doporučení řešení různých situací a návrhy preventivních opatření 

předkládá ZO, popřípadě radě obce ve věcech jí svěřených zastupitelstvem. 

 

Jednání kontrolního výboru 

- Jednání KV se konají zpravidla jednou za měsíc v předem stanovených termínech. 

- Podle potřeby může být KV svolán mimo plánované termíny, zejména k projednání závažných a 

neodkladných věcí. 

- Jednání KV svolává jeho předseda, při jeho dlouhodobé nepřítomnosti jiný člen KV pověřený 

zastupitelstvem výkonem práv předsedy KV, kterého předseda písemně pověří. 

- Členové KV jsou povinni se zúčastnit každého jednání KV. 

- Členové jsou povinni včas omluvit svoji neúčast na jednání KV. 

- Jednání KV jsou zpravidla neveřejná. Veřejná jednání KV se konají, vyžaduje-li to vážný zájem na 

projednávané věci. 

- Veřejná jednání KV vyhlásí po projednání v KV jeho předseda. 

- Program jednání KV stanoví jeho předseda, starosta, rada obce či usnesení ZO. 

- Odborné materiály a podklady pro jednání KV připravují, popřípadě zajišťují: 

 pověření členové KV buď jednotlivě nebo skupinově, 

 starosta a účetní obce, pokud si KV tyto podklady vyžádá. 

 

Pravidla pro činnost kontrolního výboru 

Zákon stanoví pravidla pouze pro usnášení výboru, pro formu usnesení a pro formu zápisu kontroly. 

Další pravidla stanoví ZO samostatně, protože KV je ze své činnosti odpovědný ZO. 

 

 

Organizačně technické záležitosti 

- O každém jednání KV pořizuje předseda KV zápis, který musí být vyhotoven nejpozději 7 dní po 

jednání KV. 

- Zápis o jednání KV obsahuje zejména tyto údaje: 

 den a místo konání, 

 kdy bylo jednání zahájeno a ukončeno, 

 kdy a proč bylo přerušeno, na jakou dobu a kdy bylo v přerušeném jednání pokračováno, 

 kdo předsedal jednání, 

 kdo zapisoval průběh jednání, 

 kteří členové KV byli přítomni, kteří se nedostavili a kteří z nich se omluvili, 
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 v protokolu se uvede též, kdo byl přizván na jednání KV a v případě, že se nedostavil, 

v protokolu se uvede, zda se omluvil, 

 předmět jednání s uvedením předkladatele, 

 výsledek hlasování a přijatá usnesení, 

 odchylná stanoviska členů KV, 

 návrh usnesení zastupitelstvu obce k provedené kontrole KV. 

- Zápis KV podepisuje předseda spolu s dalším pověřeným členem KV. 

- Součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina, písemný program jednání včetně 

písemných materiálů v KV projednávaných, přijatá usnesení a písemné dotazy podané na 

jednání KV. 

- Ověřený zápis o jednání KV se v jednom vyhotovení zasílá k archivaci organizačnímu oddělení 

Kanceláře starosty obce Velké Březno a to nejpozději do 7 dnů po jednání KV. Další výtisky či 

jejich části obdrží členové KV a příslušné kontrolované subjekty. 

- Originál zápisu z jednání KV, včetně listiny přítomných a ostatních písemných materialú, 

archivuje rovněž předseda KV. 

- O projednání tajných materiálů platí zvláštní předpisy (Zákon o ochraně utajovaných 

skutečností). 

- Administrativní a další potřebné technicko-organizační práce obstarává pro KV předseda výboru. 

 

Kontrolní činnost kontrolního výboru 

- O kontrolách prováděných na základě rámcového ročního plánu hlavních úkolů, usnesení 

zastupitelstva či usnesení rady ve věcech jí svěřených, pořizuje KV zápis, který obsahuje předmět 

kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření, jehož činnosti se kontrola týkala. 

- KV předloží zápis z kontroly nejbližšímu řádnému jednání zastupitelstva, k zápisu připojí 

vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. 

- Protokol o finanční kontrole FV schvaluje zastupitelstvo obce. 

      

Závěrečná ustanovení 

Platnost Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Březno nabývá účinnosti dnem 

15.12.2014. 
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PŘÍLOHA 3: 

 

 

 


