STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA OBCE OBRNICE
2014 - 2018
Kontrolní výbor je zřízen zastupitelstvem obce v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění. Výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce, kterému se
odpovídá ze své činnosti.
I.
Náplň činnosti kontrolního výboru
(§ 119 odst. 3, 4, 5 zákona č. 128/2000 Sb.)
1.

Kontrolní výbor
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce;
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti;
- plní další kontrolní úkoly z pověření zastupitelstva města.

2.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly
zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisují členové výboru, kteří se
zúčastnili kontroly a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

3.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce , k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž
činnosti se kontrola týkala.

4.

Kontrol z podnětu kontrolního výboru či zastupitelstva obce se účastní vždy nejméně tři členové výboru.

5.

Výbor se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu.
II.

Jednání kontrolního výboru
1.

Kontrolní výbor se schází podle potřeby, zpravidla jednou za 2 měsíce.

2.

Jednání výboru řídí jeho předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí výbor místopředseda, popř. jiný člen
výboru pověřený předsedou. Místopředsedu volí výbor na svém jednání.

3.

Zápis z jednání kontrolního výboru vyhotovuje předseda nebo místopředseda kontrolního výboru. Zápis
ověřuje svým podpisem předseda kontrolního výboru a vždy jeden člen kontrolního výboru.

4.

Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

5.

Jednání výboru je neveřejné. O účasti dalších osob na jednání výboru rozhodují jeho členové hlasováním.

6.

Jednotliví zaměstnanci úřadu, jsou povinni kontrolnímu výboru poskytovat potřebné podklady a informace
nutné k provedení kontroly. Tato povinnost se vztahuje rovněž na právní subjekt, ke kterému má obec právo
kontroly.

7.

Člen kontrolního výboru je povinen zdržet se zveřejnění informací o určitých skutečnostech, které by mohly
znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, osobu fyzickou nebo právnickou,
kterou zastupuje na základě plné moci.

8.

Pokud se jedná o zveřejnění určitých skutečností o cizích osobách (např. zveřejnění v médiích, tisku nebo na
úřední desce apod.), je nutno při výkonu funkce člena kontrolního výboru postupovat v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9.

Pokud byly v kontrolní činnosti zjištěny nedostatky budou následně předloženy do jednání zastupitelstva
obce , které může uložit výboru provést kontrolu odstranění nedostatků hospodaření.

Schváleno na Zastupitelstvu obce dna 19.12 2014

