JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA OBCE FRYČOVICE

Zastupitelstvo Obce Fryčovice (dále jen „ZO“) v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v účinném znění, zřizuje kontrolní výbor a vydává tento jednací řád kontrolního
výboru:

§1
Úvodní ustanovení
1. Kontrolní výbor (dále též jen jako „výbor“) je iniciativním a kontrolním orgánem ZO, kterému se
odpovídá ze své činnosti.
2. Předsedu výboru a členy výboru volí ZO. Počet členů výboru je vždy lichý.

§2
Náplň činnosti kontrolního výboru
1. Kontrolní výbor
- kontroluje plnění usnesení ZO a rady obce;
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti;
- provádí kontroly schválené ZO;
- plní další kontrolní úkoly z pověření ZO.
2. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky
byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisují členové výboru,
kteří se zúčastnili kontroly a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
3. Výbor předloží zápis ZO, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti
se kontrola týkala.

§3
Jednání kontrolního výboru
1. Výbor se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně.
2. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí výbor jiný člen výboru
pověřený předsedou.
3. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
Usnesení je zaznamenáno písemně jako součást zápisu z jednání.
4. Jednání výboru je neveřejné. O účasti dalších osob na jednání výboru rozhodují jeho členové
hlasováním.
5. Zaměstnanci Obecního úřadu Fryčovice jsou povinni poskytovat výboru potřebné podklady a
informace nutné k provedení kontroly. Tato povinnost se vztahuje rovněž na právnické osoby, ke
kterým má Obec Fryčovice právo kontroly.

6. Zápis z jednání výboru vyhotovuje člen výboru pověřený předsedou, nebo určený zapisovatel, který
není členem výboru. Zápis ověřuje svým podpisem předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti
jiný člen výboru pověřený předsedou k řízení výboru.
§4
Ostatní ustanovení
1. Předseda kontrolního výboru vystavuje pověření členů ke kontrolované akci a naplňuje
oznamovací povinnost u kontrolovaného subjektu.
2. O skutečnostech projednávaných v souvislosti s činností kontrolního výboru jsou jeho členové
povinni zachovávat mlčenlivost do doby, než kontrolní výbor projedná a schválí zápis o kontrole.
3. Kontrol z podnětu kontrolního výboru či ZO se účastní vždy nejméně dva členové výboru.
4. Při výkonu kontrolní činnosti se členové výboru prokazují pověřením ke kontrole.
5. Tento jednací řád byl schválen na zasedání Zastupitelstva Obce Fryčovice konaném dne 26. června
2019 a nabyl účinnosti okamžikem schválení.

Leo Volný
starosta

Ing. Vratislav Konečný
místostarosta

Tento Jednací řád byl schválen rozhodnutím Zastupitelstva Obce Fryčovice dne 26. června 2019
usnesením č. 19/04/56 a nabyl účinnosti dne 26. června 2019.

