Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Horušice
Zápis

z jed nán í č. 3 l

2022

Datum a Čas: ]"6. listopadu 2O22, L9,00

hod.

Místo konání: zasedací místnost oÚ Horušice

Přítomni (viz prezenčnílistina): Mgr. Bc. Pavla Havelková, Jana Karasová, Vladislava Kárníková
Hosté: Vlastimil Šálený - starosta obce

Program jednání:
1) zahájení

2)jednací řád kontrolního výboru
3) volba místopředsedy kontrolního výboru

4) orga nizačnízá ležitosti
5) závěr

Průběh jednání:
1) zahájení

Předsedkyně výboru Mgr. Bc. Pavla Havelková zahájila jednání kontrolního výboru a prohlásila ho za
řádně svolané. Na jednání se dostavila nadpolovičnívětšina členů,tímto byl kontrolní výbor označen
za usnášeníschopný. Předsedkyně výboru představila program jednání.
2) jednací řád

kontrolního výboru

Předsedkyně výboru předložila členůmnávrh jednacího řádu KV. Řád byl náležitě prodiskutován, poté
proběhlo hlasování, kterým byljednomýslně všemi členy výboru předložený návrh jednacího řádu KV

schválen. (viz usnesení
3) volba

č,3 12022|

místopředsedy kontrolního vrýboru

Členovévýboru navrhli na post místopředsedy výboru paní Lenku Karasovou. poté proběhlo
hlasovánÍ, kteným byl jednomyslně všemi členy schválen předložený návrh a paní Lenka Karasová
byla zvolena místopředsedou KV. (viz usnesení č.4 /2022)
4) organizačnízáležitosti

Předsedkyně KV upozornila na legislativní ukotvení způsobu práce výboru

-

náležitosti kontrolních

zápisŮ dle zákona Č.t28/20OO Sb., o obcích, náplň činnosti KV podle zákona č,728/2ooo Sb., obcích
(viz příloha)
5) závěr

Předsedkyně KV poděkovala všem členůmza účasta ukončila jednánív 19.45 hod.

usnesení kv:
Č. 3/2022 Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Horušice po projednání (3,o,o) schválil Jednací řád
Kontrolního výboru Zastupitelstva obce HoruŠice.
Č. 4/2022

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Horušice po projednání (3,0,0) zvolil za místopředsedu

KV paní Lenku Karasovou.

Zápis vyhotovila: Mgr. Bc. Pavla Havelková - předsedkyně kontrolního výboru

Příloha:
Kontrolní v,ýbor obce a zákon č. L28|2OO0 Sb. o obcích v pIatném znění - související paragrafy
Veškerénížeuvedené paragrafy jsou ze zákona č. L28l2000 Sb. o obcích. Text kurzivou je doplněním
ke znění zákona.
§ 117 odst. 1

Zastupitelstvo obce můžezřídit jako své iniciativnía kontrolníorgány výbory. Svá stanoviska a návrhy
před kládají výbory zastupitelstvu obce.
§ 117 odst.2

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finančnía kontrolnívýbor.
Tyto dva výbory musí být zřízeny vždy, a to ve všech obcích, V opačnémpřípadě jde o porušení
zókona.
§ 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 členovévýboru být členem
zastupitelstva obce nemusí. Ač zókon hovoří o předsedovi, je vhodné určit téžmístopředsedu výboru,
který bude zastupovat předsedu výboru q vést výbor v jeho nepřítomnosti.
§ 118 odst. 1

Výbor plní úkoly, kterýmijej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu
obce.
Zde je potřeba zdůraznit především vztah zastupitelstvo-výbor. Kromě zókonných úkolůpro výbory (o

kterych bude řeč níže),jim dalšíúkoly můžezadóvat pouze zastupitelstvo a naproti tomu výbory se
zodpovídají o své zóvěry předkládají zostupitelstvu.
§ 118 odst.2

Počet členůvýboru je vždy Iichý. Výbor se schází podle potřeby, Usnesení výboru se vyhotovuje
písemně a podepisuje je předseda výboru.
Lichý počet členůvýboru je povinný z toho důvodu, aby při hlasovóní o usneseních nedochózelo k
patovým stavŮm, kdy je stejně členŮ pro a stejně proti návrhu. Zókon nestonoví, jak často se má výbor
scházet. Je však vhodné, aby se výbor schózel minimálně jednou mezi zasedáními zastupitelstva a
nósledně na zastupitelstvu podal zpróvu o své činnosti. Je-li to účelné,je možné stanovit ověřovatele
zápisu ze zasedóní výboru o ten podepisuje zópis spolu s předsedou výboru.
§ 118 odst. 3

Usnesenívýboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpolovičnívětšina všech členůvýboru.

V případě, že se nesejde nadpolovičnívětšina členůvýboru, nemůževýbor přijímat usnesení. V
případě, že se sejde sudý počet členůa pro i proti nóvrhu je stejný počet členůvýboru, není usnesení
přijato. Hlas předsedy výboru platí stejně jako hlasy ostatních členů.
§ 119 odst. 1

Finančnía kontrolnívýbory jsou nejméně tříčlenné.Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta,

tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečujícírozpočtovéa účetnípráce na obecním úřadu.
Výbory musí mít nejméně tři členy. Nad tento limit mohou mít libovolně více členů,pouze musí být
zachovón lichý počet.
§ 119 odst. 3

Kontrolnívýbor:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na

úseku

samostatné působnosti,
c) plní dalšíkontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Výbor kontrolníje opróvněn (i bez konkrétníhoúkolu od zastupitelstva) kontrolovat plněníjakéhokoliv
usnesení zastupitelstva či rady obce (je-li zřízena). Jinými slovy, vše co bylo schvóleno usnesením

zastupitelstva nebo rady můžekontrolní výbor kontrolovgt a nepotřebuje na to zvlóštní zmocnění či
úkol od zastupitelstva. Výbor kontrolní kontroluje činnost jiných výborů, a to zejména z pohledu, zda
jiné výbory vykonóvají svou činnost v souladu se zdkonem a s pokyny zastupitelstva. Zjištění z kontrol
ostatních výborů pak kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu obce, Výbor není opróvněn kontrolovat
výkon přenesené působnosti neboli stótní spróvy u obecního úřadu. Je však opróvněn kontrolovat
působnost sqmostatnou a pracovníci úřadu jsou povinni poskytnout výboru veškerou potřebnou
součinnost.
§ 119 odst.4

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, ktený 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 připojívyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců,
jejichž činnosti se kontrola týkala.
Vždy u každékontrolní akce výboru musí být zópis předón k vyjódření kontrolovanému orgónu či
osobě. Spolu s tímto vyjódřením je pak zápis z kontroly předložen zostupitelstvu.
Dalšíustanovení zákona o obcích vztahující se

k

výborům

§ 16 odst. 2 písm. e)

Občan má právo nahlížetdo 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,

jejíjednotlivé členy, na předsedy výborů, na
statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových
organizací a organizačníchsložek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověd'musí obdržet
b)vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce

do 30 dnů.

a

§ 84 odst. 2 písm. I) a písm. u)

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
- zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a dalšíčleny a odvolávat je z funkce,

-

rozhodovat

o

peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy

zastupitelstva obce, za výkon funkce členůvýborů,
§ 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

(informace z veřejných zdrojů ministerstva vnitra)

