JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD
KONTROLNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE
Článek I
Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., §117, odst.2, zřizuje zastupitelstvo obce kontrolní výbor.
Kontrolní výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce. Kontrolní výbor plní úkoly,
kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá kontrolní výbor zastupitelstvu
obce.
Článek II
Volba a odvolání členů výboru
Členy kontrolního výboru jsou občané obce. Členem kontrolního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, ani zaměstnanec zařazený do obecního úřadu. Počet členů kontrolního výboru je vždy
lichý, minimálně tříčlenný. Členy kontrolního výboru volí zastupitelstvo. V čele kontrolního výboru
stojí předseda, který je současně členem zastupitelstva obce. Člen kontrolního výboru může na
členství v kontrolním výboru kdykoliv rezignovat, a to písemnou formou. Rovněž může být na
základě usnesení zastupitelstva z této funkce odvolán. Toto ustanovení platí v plném rozsahu i pro
předsedu kontrolního výboru. Rezignace člena výboru je účinná od jejího projednání nejbližším
zastupitelstvem obce.

Článek III
Náplň činnosti kontrolního výboru
V souladu se zákonem č. 128/2000Sb., §119, odst. 3. kontrolní výbor:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstvy obce
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti
c) kontroluje průběh výběrových řízení zadaných zastupitelstvem obce
d) kontroluje zadávání a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice pro
evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
e) kontroluje prodej nemovitostí nebo směny nemovitostí realizovaných obcí
f) kontroluje plnění úkolů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, které obecnímu úřadu
uložilo zastupitelstvo
g) předkládá obecnímu zastupitelstvu připomínky, návrhy a stanoviska z oblasti samostatné
působnosti obce
h) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
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Článek IV
Jednání kontrolního výboru
Výbor se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však 1x za pololetí. Jednání svolává a řídí
předseda, nebo jím pověřený člen výboru.
Výbor při jednání rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Usnesení výboru je platné, jestliže
s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
O průběhu jednání se pořizuje zápis, který potvrzuje podpisem předseda, případně člen výboru,
který jednání řídí. Zápis z jednání výboru je předán všem členům výboru a zastupitelstvu obce.

Článek V
Kontrolní činnost výboru
V případě kontrolní činnosti prováděné kontrolním výborem je o provedené kontrole pořízen zápis,
který obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy opatření směřující k odstranění
nedostatků. Součástí zápisu je vyjádření kontrolované osoby nebo zaměstnance obecního úřadu.
Zápis podepisují členové výboru, kteří kontrolu provedli, případně osoba nebo zaměstnanec
obecního úřadu, jehož činnosti se kontrola týkala.
Předseda výboru seznámí s obsahem zápisu starostu obce a předloží zápis zastupitelstvu obce
k projednání.
Na jednání kontrolního výboru může být předsedou přizván člen finančního výboru, nebo komise,
starosta, místostarosta, zaměstnanec obecního úřadu, případně jiné osoby.

Článek VI
Závěrečné ustanovení
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.
Ve věcech neupravených tímto jednacím řádem se výbor řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích.
V Moravských Knínicích dne 26. 11. 2018
Předkládá: MVDr. Ivana Koláčková, Ph. D.
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