Směrnice o činnosti kontrolního ýboru ZO Kunějovice
Definice ýboru

Kontrolní výbor Zastupitelstvo obce Kunějovice zŤizujejako sluj iniciativní ( ve smyslu
poskytující relevantní podněty) a poradní orgán dle § 117, 118 a 119 zákonač. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Základní úkolyl r ozs ah č inno stí kontro lruho ýb oru
na úseku samostatné působnosti;

Jednání kontrolního výboru
stanovených termínech" kteý sestavuje a schvaluje ZO napololetí roku na zákJadě hlavních
úkolůzastupitelstva;
jednaní KV svoláváařídí jeho předseda, při jeho dlouhodobé nepřítomnosti jiný člen KV
pověřený zastupitelstvem výkonem práv předsedy KY kterého předseda písemně pověří;
předseda KV organizuje přípravu (odborné podklady pro jednání), činnost členůvýboru
a zajištbje ostatní práce spojené s činnostívýboru, zodpovídá za veškerou písemnou
dokumentaci. Je oprávněn požadovat pomoc od zaměstnance obecního uřadu;
předsedající řídíhlasování výboru, uděluje slovo v rozpravě adbána to, aby jednání mělo
pracovní charakter a věcný pruběh;
výbor j edná podle pořadu schválenéh o ZO . V úvodu zasedártt zpravid|a výbor proj ednává
informace o ýsledcích jednaní zastupitelstva obce, návrhy na zajištění úkolůvlpllivajících
z jeho usnesení pro výbor a kontrolu plnění předchozích usnesení výboru;
program jednaní KV, místo a čas stanoví starosta či usnesení ZO z aktuálntch potřeb obce
na svěřeném úseku činnosti;
jednání výboru se účastníosoby ptizvané výborem k projednání bodů píogramu a další
osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví výbor souhlas;
Členovó výboru mohou v rozpravě vznášet dotazy, námě§ a připomínky k projednávaným
zptávétm a návrhŮm, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů, doporučenířešení
Ňzných situací a návrhy preventivních opatření;
členovéKV jsou povinni se zúčastnitkaždóho jednání KV, jejich členstvíje nezastupitelné;
členovéjsou povinni předsedovi včas omluvit svoji neúčastna jednání KV;
Člen zastupitelstva se můžezúčastnits hlasem poradním jednání KV, aniž je jeho členem
a musí mu b;[t uděleno slovo, kdykoliv oto požádá;
jednání KV jsou zpravidla neveřejná. Veřejná jednání KV se konají, vyžaduje-li to vážný
zájemna projednávané věci, veřejná jedúnt KV r,yhlásí po projednánív ZOjeho předseda;
odborné materiály, metodickou pomoc, podklady pro jednrání a dalšípotřebné technickoorganizaČnípráce připralují, popřípadě zajišt'ují předseda, účetnía zaměstnanec obce.

Pravidla pro činnost kontrolního qýborrr/odpovědnost
Zákon stanoví pravidla pouze pro usnášení {boru, pro formu usnesení a pro formu zápisu
kontroly. Dalšípravidla stanoví zastupitelstvo obce samostatně.
KV je ze své činnosti odpovědný ZO.

arganizačnětechnickézáležitostilorganizaceqýboru

váhu. Obsahem usnesení výboru jsouzpravidlainiciativní návrhy, stanoviska, doporučeni
a opatření z provedených kontrol pro zastupitelstvo obce, úkoly pro ěleny qiboru.
Hlasoviání qfboru je veřejné;
zkaždéhozaseďání výboru pořizuje předseda zétpis, který je jím parafovaný, spolu s dalším
pověřeným členem KV, musí bý qlhotoven nejpozději 7 dní po jednání KV, ověřený
se v jednom lyhotovení předává ZOlstarostovi obce, originál zápisuv druhém vyhotovení
( včetně listiny přítomných a ostatních písemných materiálů ) archivuje předseda KV;
usnesení qfboru se vyhotovuje písernně a jeho stejnopis se předává starostovi za účelem
evidence;
zápis o jednání KV obsahuje zejméla§rto údaje:

pokračováno,

v protokolu se uvede též,kdobylpŤizvánnajednání KV a v případě, že se
nedostavil, v protokolu se uvede, zda se omluvil,

zjištěny a návrhy opatření směřující k jejich odstranění,

souČástízapisu je vlastnoručně podepsaná prezenčnílistina, písemný program jednarrí
vČetně písemných materiálů v KV projednávaných, přijatá usnesení a písemnédotazy

podané najednání KV,
o projednání tajných materiálů plati zvláštnipředpisy (zakon o ochraně utajovaných
skutečností).

závěrečná ustanovení
Směrnice o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice nabýváúčinnosti
dnem 9. I.2015.

podepsáno předsedou kontrolního výboru
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