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Plán práce/činností 2016
2.4. Kontrolní výbor obce Kunějovice
Plán činností kontrolního výboru nebývá sestavován podrobně, tak jako je tomu u rámcového plánu
finančního výboru. Kontrolní výbor nemá pevně stanovené období, ve kterém by se musel scházet, vždy však
musí obdržet pozvánku, ve které je uveden i program jednání. Zpravidla se členové výboru setkávají jednou
za pololetí.
Mezi prováděné kontroly Kontrolního výboru zastupitelstva obce Kunějovice v roce 2016 patří kontrola
zápisů zastupitelstva obce, kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů
finančním výborem a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Ostatní úkoly dostává KV
prostřednictvím jednotlivých zápisů ze zastupitelstva obce, kterými je ZO pověří.
Výbor je svoláván předsedou, který zodpovídá za písemnou dokumentaci a vyhotovuje zápisy o splněných
úkolech, které podepisuje a předkládá zastupitelstvu na nejbližším zasedání.
Na rok 2016 byly Zastupitelstvem obce Kunějovice kontrolnímu výboru schváleny činnosti,
stálé body programu:
- 2.4.1. Požadavky ZO
- 2.4.2. Kontrola plnění usnesení
(základním zákonným úkolem, týká se plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva,
KV dohlíží na řádné splnění úkolů);
- 2.4.3. Analýza provedených zápisů ze zasedání zastupitelstva
(druhým zásadním úkolem kontrolního výboru, vyžaduje důkladnou kontrolu provedených zápisů,
které by mohly v důsledku selhání lidského faktoru obsahovat nepřesné údaje v číslech nebo slovním
vyjádření);
- 2.4.4. Veřejné zakázky, záměry, plány, projekty 2016, 2017
- 2.4.5. Projednání záznamů o provedené kontrole;
- 2.4.6. Kontrola smluvních vztahů, nájemních smluv nemovitostí a půdy
- 2.4.7. Gratulace pro jubilanty (KV eviduje věkové složení občanů obce a těm, kteří dosáhnou
významného jubilea, chodí zástupci výboru gratulovat. V obci bývá pravidlem,
že se gratulace zúčastní i starosta obce. Nejstarší občané obce si této aktivity značně váží
a obdržený dar v podobě malého prezentu je vždy potěší);
- 2.4.8. Kontrola poskytnutých příspěvků
- 2.4.9. Vyjádření k peticím, stížnostem a připomínkám občanů;
- 2.4.10. Vybírání poplatků ze správních činností (KV zhodnotí výši vybraných poplatků a výši neuhrazených
poplatků. Zabývá se příčinami neuhrazených poplatků. Návrhy na řešení pak předkládá ZO).
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