
JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU 

OBCE HNANICE 

Na funkční období 2014 – 2018 

 

Čl. 1 

Ustavení výboru 

1. Obecní zastupitelstvo zřizuje na základě zmocnění zákona kontrolní výbor. Za své 

činnosti odpovídá výbor pouze zastupitelstvu. 

2. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním 

orgánem. 

3. Členové výboru jsou občané obce Hnanice. Členem výboru nemůţe být starosta, 

místostarosta, ani jiný zaměstnance obecního úřadu. 

4. Předsedou kontrolního výboru musí být člen zastupitelstva, ostatní mohou být občané 

obce. 

5. Počet členů výboru byl stanoven na 5. Předsedou výboru byla zvolena Jana Hýţová, 

za členy Martina Juráková, Anna Juráková, Vladislava Štraubová, Mgr. Libuše 

Ţárská. 

Čl. 2 

Jednání výboru 

1. Kontrolní výbor se schází ke svému jednání podle potřeby. Jednání výboru svolává a 

řídí předseda výboru nebo jiný určený člen výboru. 

2. Výbor rozhoduje při jednání většinou hlasů přítomných. Pro přijetí usnesení je třeba 

nadpoloviční většiny členů výboru. 

3. O průběhu jednání pořizuje pověřený člen výboru zápis. Součástí zápisu je usnesení, 

které podepisuje předseda výboru a jeho přílohou i podepsaná presenční listina. 

Přílohou zápisu z jednání jsou i protokoly z prováděných kontrol. 

Předseda výboru rozešle kopie zápisu a příloh všem členům zastupitelstva a zároveň 

poţádá správce webových stránek obce o zveřejnění. 

4. Na jednání kontrolního výboru můţe být pozván starosta, místostarosta, člen 

finančního výboru či jiných komisí, zaměstnanec obecního úřadu a další osoby / 

případně odborní konzultanti, experti…/. 

5. Pokud kontrolní výbor navrhne zařadit bod do programu veřejného jednání 

zastupitelstva, učiní tak předem, aby bod byl zařazen do pozvánky před rozesláním. Je 

však moţné o to poţádat i na veřejném zasedání při projednávání a schvalování 

programu. 

6. Kontrolní výbor není účastníkem řízení a nemůţe proto ukládat úkoly zaměstnancům 

obecního úřadu. Můţe však od nich poţadovat podklady pro svoji činnost. 

 



Čl. 3 

Předmět činnosti kontrolního výboru 

1. Kontroluje plnění úkolů ze zápisů a usnesení zastupitelstva obce. 

2. Kontroluje dodrţování právních předpisů finančním výborem, pracovníky obecního 

úřadu, případně komisí zřízenými obcí. 

3. Na základě pověření zastupitelstva obce, zajišťuje plnění dalších individuálních úkolů 

v souvislosti s kontrolou. 

4. Vzhledem k tomu, ţe kontrolní výbor není orgánem obce, zabývá se z tohoto důvodu 

připomínkami, návrhy a podněty občanů, pokud mu to zastupitelstvo obce uloţí, 

popřípadě, sám kontrolní výbor můţe předloţit zastupitelstvu návrh na provedení 

takové kontroly. 

5. Z kontroly vyhotoví kontrolní výbor zápis a v něm uvede, co bylo kontrolováno, jaké 

nedostatky byly kontrolou zjištěny a stanový návrhy opatření k tomu, aby nedostatky 

byly odstraněny. Nestanoví přímo opatření, to stanovuje zastupitelstvo obce. 

 

      Projednáno a schváleno na veřejném jednání zastupitelstva obce Hnanice  

      č. 185/2015 dne 18.2.2015. 

 

Příloha č. 1 – konkrétní činnosti kontrolního výboru obce Hnanice,  

                      (Dokumentování kontrol, sloţení kontrolního výboru) 

 

 

 

 

                    Bc. Milan Špetík                                                    Bc. Martin Dvořák 

              místostarosta obce Hnanice                                        starosta obce Hnanice 

 

 

 

 

 

 



1. Příloha - Jednacího řádu kontrolního výboru 

 

 

Konkrétní činnosti kontrolního výboru obce Hnanice 

 Minimálně 3x ročně provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce 

 1 x ročně provést kontrolu činnosti finančního výboru 

 1 x ročně provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a starosty obce v oblasti 

nápravy a odstranění nedostatků při hospodaření obce 

 1x ročně kontrola výběrových řízení, pokud byla vypsána 

Dokumentování kontrol 

 Ze svých kontrol uskutečňuje zápisy s přijatými usneseními a návrhy, které 

předkládá zastupitelstvu obce. 

 O usneseních hlasuje, tak, ţe musí být přítomna nadpoloviční většina členů (3) a 

přijatá usnesení musí být schválena nadpoloviční většinou přítomných členů. Při 

rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy výboru. 

 Zápis bude podepsán předsedou výboru a bude přiloţena prezenční listina 

kontrolního výboru. 

Sloţení kontrolního výboru 

 Předseda kontrolního výboru  -  Jana Hýţová 

 Člen kontrolního výboru – Anna Juráková 

 Člen Kontrolního výboru – Martina Juráková 

 Člen Kontrolního výboru – Vladislava Štraubová 

 Člen Kontrolního výboru – Mgr. Libuše Ţárská 

 

 

 

 

 

 

 


