Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dubany
Zápis č. 4/2018

Datum a místo konání: 21. 12. 2018 v 18:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Dubanech
Přítomni: Martin Hurdálek, Richard Macko, Eliška Zelinková, přítomni tři členové KV ze tří, KV je
usnášeníschopný.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení jednání a seznámení s programem
Plán činnosti Kontrolního výboru
Termíny jednání Kontrolního výboru
Závěr

1. Zahájení jednání a seznámení s programem
Předseda kontrolního výboru přivítal přítomné členy a zahájil jednání.

2. Plán činnosti Kontrolního výboru
S hledem na nové složení KV v rámci nového volebního období se členové výboru zabývali náměty pro
plán činnosti a stanovili, že činnost výboru bude prioritně vycházet z ustanovení § 119 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. KV se tedy bude zabývat především kontrolou plnění usnesení
zastupitelstva obce, kontrolou dodržování právních předpisů jinými výbory a obecním úřadem na
úseku samostatné působnosti a dále případným plněním kontrolních úkolů, jimiž jej pověří
zastupitelstvo obce.
Členové výboru se zároveň dohodli na následujících oblastech, ve kterých budou provádět kontrolní
činnost. Jedná se o:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a starostky obce v oblasti nápravy a odstranění zjištěných
nedostatků při hospodaření obce
Kontrola investičních akcí obce
Kontrola smluv uzavřených obcí a jejich plnění
Kontrola pojistných smluv obce
Kontrola projednávání požadavků občanů v oblasti samostatné působnosti
Kontrola vyřizování stížností
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Kontrola jednacího řádu obecního zastupitelstva a jeho dodržování
Kontrola webových stránek, jejich přehlednost a aktuálnost
Kontrola úředních desek
Kontrola evidence a ukládání obecně závazných předpisů vydaných obcí
Uvedený výčet kontrolních oblastí je pouze demonstrativní, tzn., že může být doplňován o další úkoly,
které vyplynou z vlastní činnosti, z podání fyzických a právnických osob a o úkoly, kterými bude KV
pověřen zastupitelstvem obce Dubany.
3. Termíny jednání Kontrolního výboru
Z ustanovení čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu Kontrolního výboru vyplývá, že kontrolní výbor se schází dle
potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
Členové KV se dohodli, že jednání KV se bude vždy konat v návaznosti na poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce jednotlivého čtvrtletí. Konkrétní termíny budou členům KV sděleny včas v souladu
s Jednacím řádem KV.
Případné další termíny jednání budou svolávány dle potřeby.

4. Závěr
Předseda KV poděkoval přítomným členům KV a ukončil zasedání v 19:30 hod.

Zápis vyhotovil: Martin Hurdálek, v.r.
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