KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
OBCE DRAHANOVICE
Drahanovice č. p. 144, 783 43 Drahanovice
telefon: 724 692 853, e-mail: kv.drahanovice@seznam.cz ; www. obecdrahanovice.cz

V Drahanovicích dne 26. ledna 2015
Výtisk č. 1
Počet listů: 5
Přílohy: 3/10

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA OBCE DRAHANOVICE
číslo 1/2015

ÚČAST :
Přítomni: 6
Ing. Leoš HAUSKNECHT, Miluše MIKULKOVÁ, František NAVRÁTIL, Martin ČERNÝ,
Mgr. Alois ŠVANCARA, Ing. František FALTÝNEK
Omluveni: 1
Václav JEŽÍK
Jednání se zúčastnila nadpoloviční většina členů kontrolního výboru, kontrolní výbor
zastupitelstva obce Drahanovice je schopen se usnášet.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba místopředsedu kontrolní výboru.
Návrh „Statutu kontrolního výboru“.
Návrh „Jednacího řádu kontrolního výboru“.
Návrh „Plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2015“.
Diskuse.
Usnesení.

Hlasováním byl návrh programu zasedání jednomyslně schválen.
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PRŮBĚH

ZASEDÁNÍ

Na úvod předseda kontrolního výboru (dále „KV“) přivítal přítomné členy kontrolního
výboru, omluvil ze zasedání z důvodu plnění pracovních povinností nepřítomného pana Václava
JEŽÍKA.

1. Volba místopředsedu kontrolní výboru:
Předseda kontrolního výboru navrhl na funkci místopředsedu kontrolního výboru pana Mgr.
Aloise ŠVANCARU.
Nikdo z přítomných členů kontrolního výboru nenavrhl na funkci místopředsedu
kontrolního výboru jiného kandidáta.
Hlasování:
5 členů KV hlasovalo pro zvolení místopředsedou výboru pana Mgr. Aloise ŠVANCARU
1 člen KV se zdržel hlasování
Závěr:
Mgr. Alois ŠVANCARA byl zvolen místopředsedou kontrolního výboru.

2. Statut kontrolního výboru:
Z důvodu, že Zastupitelstvo obce Drahanovice nemá k dnešnímu dni žádný schválený a
platný „Statut kontrolního výboru“, tak aby tento výbor, mohl na základě právního dokumentu
pracovat, předložil předseda kontrolního výboru, kontrolnímu výboru „Návrh statutu kontrolního
výboru zastupitelstva obce Drahanovice“ k projednání.
Kontrolní výbor předložený dokument, který je připojen, jako příloha tohoto zápisu
projednal.
Hlasování:
6 členů KV hlasovalo pro schválení „Návrhu statutu kontrolního výboru zastupitelstva obce
Drahanovice“.
Závěr:
Kontrolní výbor předkládá „Návrh statutu kontrolního výboru zastupitelstva obce
Drahanovice“ cestou Rady obce Drahanovice k projednání a schválení Zastupitelstvu obce
Drahanovice na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
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3. Jednací řád kontrolního výboru:
Z důvodu, že Zastupitelstvo obce Drahanovice nemá k dnešnímu dni žádný schválený a
platný „Jednací řád kontrolního výboru“, tak aby tento výbor, mohl na základě právního dokumentu
pracovat, předložil předseda kontrolního výboru, kontrolnímu výboru „Návrh jednacího řádu
kontrolního výboru zastupitelstva obce Drahanovice“ k projednání.
Kontrolní výbor předložený dokument, který je připojen, jako příloha tohoto zápisu
projednal.
Hlasování:
6 členů KV hlasovalo pro schválení „Návrhu jednacího řádu kontrolního výboru
zastupitelstva obce Drahanovice“.
Závěr:
Kontrolní výbor předkládá „Návrh jednacího řádu kontrolního výboru zastupitelstva obce
Drahanovice“ cestou Rady obce Drahanovice k projednání a schválení Zastupitelstvu obce
Drahanovice na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

4. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2015:
Protože KV zastupitelstva obce je iniciativním a poradním orgánem zastupitelstva obce
Drahanovice, je nutné, aby kontrolní činnost prováděl KV na základě schváleného plánu
zastupitelstvem obce
Předseda kontrolního výboru, předložil kontrolnímu výboru „Návrh plánu kontrolní činnosti
kontrolního výboru na rok 2015“ k projednání.
Kontrolní výbor předložený dokument projednal. Při projednávání byly do plánu
zapracovány připomínky členů kontrolního výboru:
• Mgr. Alois ŠVANCARA požadoval, aby do plánu byla zapracována kontrola plnění
dotačních programů a to jak dotaci na „Galerii u kalicha“, tak dotace na „ČOV a stokovou
síť“. Dále požadoval, aby četnost kontrol plnění usnesení rady obce Drahanovice v roce
2015 byla zvýšena na 4.
• Ing. František FALTÝNEK požadoval, aby byla do plánu kontrol v roce 2015 zapracována
kontrola používání a využívání vozidel a ostatní techniky Obecního úřadu.
Výše uvedené požadavky členů KV, byly do plánu zapracovány a celý dokument je připojen
jako příloha tohoto zápisu.
Hlasování:
6 členů KV hlasovalo pro schválení „Návrhu plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na
rok 2015“.
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Závěr:
Kontrolní výbor předkládá „Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2015“
cestou Rady obce Drahanovice k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Drahanovice na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

5. Diskuse:
V diskusi vystoupil předseda kontrolního výboru a poděkoval všem přítomným členům za
účast a aktivní přístup a zájem o řešení problematiky kontrolního výboru zastupitelstva obce
Drahanovice.
Dále připomněl, že filozofie kontrolního výboru není v žádném případě represivní, ale
především je nutné, aby kontrolní výbor pracoval ve prospěch zastupitelstva a byl přesně takovým
orgánem, jak stanovuje zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
Upozornil především na skutečnost, aby členové kontrolního výboru při prováděných
kontrolách vystupovali zásadně v souladu s dobrými mravy a důstojným chováním a aby při
kontrolách postupovali vždy v mezích platných zákonů České republiky.

6. U S N E S E N Í
Kontrolní výbor zvolil:
− Mgr. Aloise ŠVANCARU do funkce místopředsedy kontrolního výboru.
Kontrolní výbor cestou Rady obce Drahanovice předkládá ke schválení zastupitelstvu
obce Drahanovice:
− Návrh „Statutu kontrolního výboru zastupitelstva obce Drahanovice“;
− návrh „Jednacího řádu kontrolního výboru zastupitelstva obce Drahanovice“;
− návrhu „Plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2015“.
Usnesení kontrolního výboru zastupitelstva obce Drahanovice bylo jednomyslně schváleno.

místopředseda kontrolního výboru
Mgr. Alois ŠVANCARA v.r.

předseda kontrolního výboru
Ing. Leoš HAUSKNECHT v.r.
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KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
OBCE DRAHANOVICE
Drahanovice č. p. 144, 783 43 Drahanovice
telefon: 724 692 853, e-mail: kv.drahanovice@seznam.cz ; www. obecdrahanovice.cz

V Drahanovicích dne x. března 2015
Počet listů: 3
Výtisk č.

NÁVRH STATUTU
KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE DRAHANOVICE

I. Zřízení výboru
1. Kontrolní výbor (dále jen výbor) byl zřízen v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
2. Funkční období kontrolního výboru je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva obce.
II. Složení výboru
1. Výbor má minimálně 3 členy, počet členů výboru musí být lichý.
2. Zastupitelstvo obce volí předsedu výboru ze svých členů. Členy výboru jmenuje
zastupitelstvo obce.
3. Členem kontrolního výboru musí být osoba plausibilní, tj. osoba, která aktivně akceptuje
poslání výboru co do smyslu naplňování, kontroly a dodržování zákonnosti.
III. Práva a povinnosti členů kontrolního výboru
1. Předseda výboru svolává a řídí zasedání kontrolního výboru, určuje svého zástupce v
případě své nepřítomnosti.
2. Předseda výboru je oprávněn přizvat na jednání výboru další odborné konzultanty a experty
nebo si nechat zpracovat odborné posudky.
3. Předseda výboru vyhotovuje zápis z jednání výboru, zajišťuje doručení zápisu, stanovisek a
výsledků provedených kontrol jednotlivým členům výboru, zastupitelům obce a starostovi
obce.
4. Členové výboru jsou povinni se zúčastňovat zasedání tohoto výboru a plnit úkoly, které jim
vyplývají z přijatých závěrů.
5. Členové výboru jsou při výkonu své funkce oprávněni v rozsahu svěřených úkolů jednat za
kontrolní výbor a to na základě přijatého Usnesení kontrolního výboru.
6. Členové kontrolního výboru jsou oprávněni při prováděném šetření kontrolního záměru
nahlížet do všech písemností (včetně účetních dokladů) týkajících se kontrolovaného
subjektu a od zástupců kontrolovaných subjektů vyžadovat nezbytné informace a stanoviska
týkající se šetření kontrolního záměru.
7. Členové kontrolního výboru jsou povinni při kontrolním šetření chránit práva
kontrolovaných subjektů a jeho zaměstnanců včetně zachování mlčenlivosti o
skutečnostech, s nimiž se v průběhu šetření seznámili do doby, než bude s výsledky kontroly
seznámeno zastupitelstvo s výjimkou skutečností, které se mohou týkat trestné činnosti.
8. Členové kontrolního výboru jsou povinni zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a
porovnat je s příslušnými právními předpisy.
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IV. Postavení výboru
1. Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce.
2. Výbor provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
3. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, jemuž se ze své činnosti odpovídá.
4. Výbor je povinen předkládat zastupitelstvu obce zápisy o provedených kontrolách. Výbor je
oprávněn předkládat zastupitelstvu obce podněty, návrhy a stanoviska.
5. Výbor je oprávněn vyžadovat stanoviska a podklady od obecního úřadu a jednotlivých
výborů.
V. Předmět činnosti výboru
1. Podle zákona o obcích 128/2000 Sb. je činnost kontrolního výboru zaměřena na
„zákonnost“.
2. Výbor:
a) průběžně kontroluje plnění usnesení zastupitelstva;
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti;
c) kontroluje dodržování zásad správného investování ve spolupráci s finančním výborem;
d) kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek;
e) vyřizuje stížnosti a připomínky zastupitelů;
f) navrhuje zastupitelům a starostovi opatření k nápravě;
g) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce;
h) provádí další kontroly dle vlastního plánu;
i) výsledky provedených kontrol, návrhy, podněty a stanoviska výboru předkládá
zastupitelstvu obce k projednání předseda výboru nebo jiný, předsedou výboru pověřený
člen výboru;
j) se může podílet na šetření stížností a oznámení fyzických a právnických osob;
3. K výkonu kontroly výbor potřebuje pověření zastupitelstva pouze podle ust. § 119 odst. 3
písm. c) zák.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, pouze v případě, že se kontrola
vymyká rámci zákonných kompetencí stanovených zák.128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, ust. §119 odst. 3 písm. a), b) a to i v případě šetření stížností a podnětů fyzických a
právnických osob.
4. Při plnění úkolů se řídí platnou právní úpravou.
5. Při plnění své kontrolní funkce se výbor řídí platným Jednacím řádem kontrolního výboru
zastupitelstva obce Drahanovice.
VI. Jednání výboru
1. Přípravu zasedání výboru, způsob jednání a rozhodování výboru a zabezpečování plnění
jeho rozhodnutí upravuje Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva Obce Drahanovice,
schválený zastupitelstvem obce.
VII. Financování činnosti výboru
1. Prostředky na činnost kontrolního výboru na příslušný kalendářní rok jsou zajištěny z
rozpočtu obce.
2. Členům výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce Drahanovice, náleží za jejich práci
přiznána odměna a to ve výši 2.000,00 Kč/rok v souladu s platnými právními předpisy.
Odměna bude vyplacena těmto členům výboru, jak za docházku, tak za plnění daných úkolů.
Odměna je splatná do 31. 12. daného roku.
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3. Za hospodaření a čerpání finančních prostředků přidělených výboru odpovídá předseda
výboru.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny či dodatky tohoto statutu mohou být provedeny jen usnesením zastupitelstva
obce Drahanovice.
2. Statut výboru byl schválen zastupitelstvem obce na X. zasedání zastupitelstva obce
Drahanovice dne xx. xx.2015.

1. místostarosta Obce Drahanovice
Mgr. Miloš KORHOŇ

starosta Obce Drahanovice
Ivo RICHTER
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KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
OBCE DRAHANOVICE
Drahanovice č.p. 144, 783 43 Drahanovice
telefon: 724 692 853, e-mail: kv.drahanovice@seznam.cz ; www. obecdrahanovice.cz

V Drahanovicích dne x. března 2015
Počet listů: 2
Přílohy: 1/3
Výtisk č.

NÁVRH JEDNACÍHO ŘÁDU
KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE DRAHANOVICE
I. Úvodní ustanovení
1. Kontrolní výbor zastupitelstva obce Drahanovice (dále jen "výbor") je iniciativním a
poradním orgánem zastupitelstva obce Drahanovice (dále jen "zastupitelstvo"). Výbor
předkládá návrhy zastupitelstvu a může předkládat návrhy též starostovi obce Drahanovice
(dále jen "starosta ") a to zejména ve věcech jemu svěřených.
2. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů. Předsedu volí /odvolávají/
zastupitelé obce ze svých řad, místopředsedu volí /odvolávají/ členové kontrolního výboru
na řádném zasedání výboru, členy výboru jmenují /odvolávají/ formou usnesení zastupitelé z
řad občanů obce, případně dalších osob navržených předsedou kontrolního výboru, starostou
nebo jednotlivými zastupiteli.
3. Výbor je minimálně pětičlenný.
4. V případě, že u člena výboru dojde při projednávání některého bodu k podjatosti, je povinen
tuto skutečnost předem sdělit. Za podjatost lze považovat zejména příbuzenský, pracovní,
obchodní nebo jiný obdobný poměr k osobě, jejíž věc je projednávána. Tato skutečnost se
uvede do zápisu z jednání kontrolního výboru.
5. Výbor se ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce Drahanovice.
II. Příprava jednání výboru
1. Výbor se schází podle potřeby, zejména v návaznosti na veřejné zasedání zastupitelstva
obce minimálně 2x za kalendářní rok.
2. Činnost výboru řídí předseda výboru. V jeho nepřítomnosti řídí výbor místopředseda nebo
jiný člen výboru pověřený předsedou.
3. Výbor svolává obvyklým způsobem (telefonicky nebo e-mailem) předseda výboru, určuje
místo, čas a pořad jednání výboru.
4. Předseda kontrolního výboru je povinen svolat jednání kontrolního výboru do 10 dnů,
požádá-li o to alespoň 1/3 členů kontrolního výboru nebo zastupitelstvo obce.
5. Nemůže-li se člen výboru zúčastnit jeho jednání, oznámí předem předsedovi důvod své
nepřítomnosti, případně i své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však
nenahrazuje hlasování. Za člena výboru nemůže hlasovat někdo jiný.
6. Jednání výboru je neveřejné. Jednání se mohou na požádání předsedy výboru zúčastnit další
členové zastupitelstva a další přizvaní konzultanti a experti, tito však mají hlas pouze
poradní.
7. Je-li předkládán k posouzení materiál, musí být členům doručen nejpozději 7 dní před jeho
projednáním ve výboru.
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III. Jednání a rozhodování výboru
1. Výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Výsledek každého hlasování musí být uveden v zápise.
2. Usnesení kontrolního výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina
všech členů výboru.
3. Výbor může přijímat a vydávat stanoviska, vydávat náměty a usnesení.
4. Z jednání výboru se pořizuje zápis, jehož součástí je prezenční listina s vlastnoručním
podpisem každého účastníka.
5. Zápis obsahuje datum, místo, čas a program jednání. Dále obsahuje závěry, ke kterým výbor
dospěl v rámci projednávání, včetně výsledků hlasování, případně usnesení výboru.
6. Zápis vyhotovuje předseda výboru do 10 dnů od jeho konání a rozešle jej všem členům
výboru, starostovi obce a zastupitelům obce. Originál zápisu je uložen na obecním úřadě, je
zveřejněn na webových stránkách obce k nahlédnutí i ostatním zájemcům z řad občanů
obce.
IV. Kontrolní činnost
1. Kontroly vykonává výbor jako celek nebo prostřednictvím jednotlivých členů nebo jejich
skupiny. Pověření k výkonu kontrolní činnosti v dané záležitosti pro jednotlivé členy
stanovuje výbor svým rozhodnutím v Usnesení. Pověření může být jednorázové nebo trvalé.
2. Člen kontrolního výboru je v rámci svého pověření zodpovědný kontrolnímu výboru za
provádění dané kontrolní činnosti a za přípravu a předkládání kontrolní zprávy a jiných
materiálů týkající se kontrolované oblasti.
3. O provedené kontrole pořídí člen pověřený kontrolou zprávu, která obsahuje předmět
kontroly a přehled zjištěných skutečností.
4. Následně kontrolní výbor zjištěné skutečnosti projedná a vyhotoví písemný zápis s návrhem
opatření.
5. Zápis z provedené kontroly, včetně vyjádření zástupce kontrolovaného subjektu, podepisuje
člen, resp. podepisují členové výboru provádějící kontrolu, předseda kontrolního výboru a
zástupce kontrolovaného subjektu nebo zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
V. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny či dodatky tohoto statutu mohou být provedeny jen usnesením zastupitelstva
obce Drahanovice.
2. Tento jednací řád byl schválen zastupitelstvem obce na X. zasedání zastupitelstva obce
Drahanovice dne xx. xx.2015.
3. Příloha: Kontrolní výbor obce a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění –
související §.

1. místostarosta Obce Drahanovice
Mgr. Miloš KORHOŇ

starosta Obce Drahanovice
Ivo RICHTER
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PŘÍLOHA
JEDNACÍHO ŘÁDU
DRAHANOVICE

KONTROLNÍHO

VÝBORU

ZASTUPITELSTVA

OBCE

Kontrolní výbor obce a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění – související §
Veškeré níže uvedené paragrafy jsou ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Text kurzivou je
doplněním ke znění zákona
§ 117 odst. 1
Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a
návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
§ 117 odst. 2
Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
Tyto dva výbory musí být zřízeny vždy, a to ve všech obcích. V opačném případě jde o porušení
zákona.
§ 117 odst. 4
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.
Předsedou výboru kontrolního musí být člen zastupitelstva. Ostatní členové výboru být členem
zastupitelstva obce nemusí. Ač zákon hovoří o předsedovi, je vhodné určit též místopředsedu
výboru, který bude zastupovat předsedu výboru a vést výbor v jeho nepřítomnosti.
§ 118 odst. 1
Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor
zastupitelstvu obce.
Zde je potřeba zdůraznit především vztah zastupitelstvo-výbor. Kromě zákonných úkolů pro výbory
(o kterých bude řeč níže), jim další úkoly může zadávat pouze zastupitelstvo a naproti tomu výbory
se zodpovídají a své závěry předkládají zastupitelstvu.
§ 118 odst. 2
Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje
písemně a podepisuje je předseda výboru.
Lichý počet členů výboru je povinný z toho důvodu, aby při hlasování o usneseních nedocházelo k
patovým stavům, kdy je stejně členů pro a stejně proti návrhu. Zákon nestanoví, jak často se má
výbor scházet. Je však vhodné, aby se výbor scházel minimálně jednou mezi zasedáními
zastupitelstva a následně na zastupitelstvu podal zprávu o své činnosti. Je-li to účelné, je možné
stanovit ověřovatele zápisu se zasedání výboru a ten podepisuje zápis spolu s předsedou výboru.
§ 118 odst. 3
Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů
výboru.
V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů výboru, nemůže výbor přijímat usnesení. V
případě, že se sejde sudý počet členů a pro i proti návrhu je stejný počet členů výboru, není
usnesení přijato. Hlas předsedy výboru platí stejně jako hlasy ostatních členů.
§ 119 odst. 1
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu.
Výbory musí mít nejméně tři členy. Nad tento limit mohou mít libovolně více členů, pouze musí být
zachován lichý počet.
§ 119 odst. 3
Kontrolní výbor:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
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b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Výbor kontrolní je oprávněn (i bez konkrétního úkolu od zastupitelstva) kontrolovat plnění
jakéhokoliv usnesení zastupitelstva či rady obce (je-li zřízena). Jinými slovy, vše co bylo schváleno
usnesením zastupitelstva nebo rady může kontrolní výbor kontrolovat a nepotřebuje na to zvláštní
zmocnění či úkol od zastupitelstva.
Výbor kontrolní kontroluje činnost jiných výborů, a to zejména z pohledu, zda jiné výbory
vykonávají svou činnost v souladu se zákonem a s pokyny zastupitelstva. Zjištění z kontrol ostatních
výborů pak kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu obce.
Výbor není oprávněn kontrolovat výkon přenesené působnosti neboli státní správy u obecního
úřadu. Je však oprávněn kontrolovat působnost samostatnou a pracovníci úřadu jsou povinni
poskytnout výboru veškerou potřebnou součinnost.
§ 119 odst. 4
O provedené kontrole 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.
§ 119 odst. 5
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
Vždy u každé kontrolní akce výboru musí být zápis předán k vyjádření kontrolovanému orgánu či
osobě. Spolu s tímto vyjádřením je pak zápis z kontroly předložen zastupitelstvu.
Další ustanovení zákona o obcích vztahující se k výborům
§ 16 odst. 2 písm. e)
Občan má právo nahlížet do zápisů do usnesení kontrolního výboru a pořizovat si z něj výpisy.
§ 82
Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů,
na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových
organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí
obdržet do 30 dnů.
§ 84 odst. 2 písm. l) a písm. u)
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
- zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
- rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
§ 94 odst. 1
Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce
mají jeho členové, rada obce a výbory.
§ 109 odst. 3 písm. a)
Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti
- plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
- pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje dodržování
právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
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Kontrolní výbor plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. O
provedené kontrole výbor pořídí zápis, který závazně obsahuje údaje o tom, co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis závazně
podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Z
důvodu posílení právní jistoty kontrolovaného zaměstnance i zastupitelů, kterým je zpráva
předkládána, se jeví vhodné, aby byl závazný i spolupodpis předsedy kontrolního výboru., který je
ze zákona členem zastupitelstva a jehož podpis je zárukou, že kontrola není pouze akcí některého ze
členů výboru.
Kontrolní výbor poté předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření orgánu,
popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Zákonná existence možnosti
kontrolovaného subjektu vyjádřit se k věci je demokratickou pojistkou a vede k vyšší míře
vyváženosti a objektivnosti celého kontrolního mechanismu. Opatření k nápravě ukládá
zastupitelstvo svým usnesením.
Výbory zastupitelstva jako orgány iniciativní a kontrolní nemají žádnou autonomní
rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce. Jejich usnesení zavazují pouze tyto
výbory samotné, respektive jejich členy, a nikoliv například obecní úřad, byť by jeho činnost v
oblasti samostatné působnosti byla předmětem kontroly.
Důležitá je také otázka, zda může kontrolní výbor zastupitelstva závazně úkolovat
pracovníky obecního úřadu. Nikoliv. Kontrolní výbor zastupitelstva, byť je oprávněn kontrolovat i
činnost obecního úřadu, nesmí dle platných zákonů ani jednotlivým zaměstnancům obce v něm
zařazeným ukládat úkoly. K tomu je ze zákona oprávněno pouze zastupitelstvo nebo rada obce.
Návrhy a podněty občanů obce se dle zákona musí zabývat orgány obce. Finanční výbor a
kontrolní výbor však není orgánem obce, ale orgánem zastupitelstva obce. Proto finanční a
kontrolní výbor může vyřizovat oznámení občana pouze tehdy, pokud mu to zastupitelstvo obce
uloží. Zápis z kontroly je potom podkladem pro vyřízení podnětu občana zastupitelstvem, radou
nebo úřadem.
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KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
OBCE DRAHANOVICE
Drahanovice č.p. 144, 783 43 Drahanovice
telefon: 724 692 853, e-mail: kv.drahanovice@seznam.cz ; www. obecdrahanovice.cz
V Drahanovicích dne x. března 2015
Počet listů: 2
Výtisk č.

NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA OBCE DRAHANOVICE NA ROK 2015

Termín kontroly
1. – 10. 4. 2015
od měsíce dubna
průběžně, nejméně
1x za 2 měsíce

Kontrolovaná oblast
Kontrola plnění usnesení rady obce Drahanovice.
Kontrola skutečných výdajů z rozpočtu obce Drahanovice v roce
2015.

18. – 31. 5. 2015

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce Drahanovice.

1. – 14. 6. 2015

Kontrola plnění usnesení rady obce Drahanovice.

15. – 28. 6. 2015

Kontrola čerpání dotačního programu – Galerie u kalicha.

13. – 17. 7. 2015

Kontrola výběru poplatků za komunální odpad.

20. 7. – 14. 8. 2015

Kontrola žádostí právnických a fyzických osob o finanční příspěvek
z rozpočtu obce v roce 2015 a jejich realizace.

17. – 30. 8. 2015

Kontrola dodržování právních předpisů finančního výbory.

1. – 20. 9. 2015

Kontrola čerpání dotačního programu – ČOV a stoková síť.

7. – 18. 9. 2015

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce Drahanovice.

29. 9. – 7. 10. 2015
12. – 31. 10. 2015
26. – 30. 10. 2015
1. – 4. 12. 2015

Kontrola výběru poplatků – nájemného za hrobová místa na hřbitově
v Drahanovicích a kontrola dodržování Zákona 256/2001Sb. o
pohřebnictví, ve znění dalších předpisů ze strany Obecního úřadu.
Kontrola používání a využívání vozidel a ostatní techniky Obecního
úřadu.
Kontrola čerpání dovolené u zaměstnanců Obecního úřadu a starostu
obce Drahanovice.
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce Drahanovice.
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Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce Drahanovice na rok 2015 byl
schválen zastupitelstvem obce na X. zasedání zastupitelstva obce Drahanovice dne xx. xx. 2015.

1. místostarosta Obce Drahanovice
Mgr. Miloš KORHOŇ

starosta Obce Drahanovice
Ivo RICHTER
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