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Učelem tohoto dokumentu je poskytnout informaci o záměrech a rozsahu  plánovaných kontrol v roce 
2015. 

 
Obecné zásady: 

- Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje 

dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné 

působnosti. Plní všechny kontrolní úkoly, kterými byl pověřen zastupitelstvem obce 

- Výbor je nejméně tříčlenný 

- Členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu 

- Činnost kontrolního výboru řídí zastupitelstvo 

- K rozhodnutí o provedení kontroly je třeba usnesení zastupitelstva 

- Kontrolní výbor provádí kontrolu na základě pověření starosty obce 

- O provedené kontrole kontrolní výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké 

nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků 

- Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola 

týkala 

- Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě 

zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala 

 

Rozsah práce kontrolního výboru: 
- Kontrola plnění usnesení a zápisů ze zasedání zastupitelstva 

- Kontrola hospodaření s majetkem (hmotný, nehmotný, finanční) 

- Kontrola smluvních vztahů (např. pronájem bytových a nebytových prostorů; uzavíráni nových 

smluv a dodržování stávajích; kontrola platební morálky 

- Kontrola poskytnutých příspěvků  

- Zprávy o činnosti finančního a dalších výborů 

- Vyjádření k peticím, stížnostem a připomínkám občanů 

- Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci(ch), např. knihovna, škola, školka 

- Kontrola činnosti organizačních složek 

- Kontrola ochrany účetních záznamů,  

- Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veřejných informací 

- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory 

- Kontrola vnitřních předpisů 

- Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek (zda veřejnost byla seznámena, evidence na 

úřadě, jak je prováděna kontrola jejich dodržování) 

- Kontrola vybírání poplatků (např. výše vybraných i neuhrazených poplatků, příčiny snížení 

výběru) 
 

  



Plán činnosti KV na rok 2015 

Strana 3  
 

Plán činnosti na rok 2015: 
 
 
 
 

 

Pořadí Název Termín

1
Kontrola smluvních vztahů, uzavírání nových a dodržování 

stávajících, dodatky, plnění smluv, faktury, objednávky
Únor

2 Pohledávky, systém vymáhání dluhů, obecní poplatky Březen

3

a/ Kontrola dodržování právních předpisů Finančního 

výboru a komisí rady obce

b/ Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek a 

směrnicí

Duben

4 Kontrola poskytnutí příspěvků Květen

5

a/ Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veřejných 

informací

b/ Kontrola rozsahu, aktuálnosti a kvality veřejných 

informací, audit hospodaření obce za rok 2014

Červen

6
Kontrola hospodaření s majetkem (hmotný, nehmotný, 

finanční) - namátková
Září

7
Kontrola ochrany dat a účetních záznamů z hlediska 

bezpečnosti dat
Říjen

8 Kontrola všech Usnesení Rady a ZO Listopad

9
Kontrola hospodaření s majetkem (hmotný, nehmotný, 

finanční) - Inventury
Prosinec


