ZÁPIS
ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE KUNÍN Č. 1
DNE 06.03. 2019 V 18:00 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ KUNÍN

PŘÍTOMNI:
členové kontrolního výboru:
Markéta Kuběnová, Tomáš Zbranek, Soňa Boháčová, Šárka Vaňková,
omluvena Markéta Chlopčíková
dále přítomna pracovnice obecního úřadu Barbora Jalůvková
/viz. Prezenční listina/
PROGRAM SCHŮZE:
A) ZAHÁJENÍ
1. Schválení pořadu jednání
B) PROGRAM SCHŮZE
2. základní pravidla – kontrolní výbor
3. návrh - termíny schůzí v roce 2019
4. činnost kontrolního výboru – návrhy ze stran členů
5. seznámení s předloženými materiály
6. Doplněné

C) ZÁVĚR
Předsedající zahájila první schůzi kontrolního výboru v 18:00 hodin. Kontrolní výbor byl
usnášeníschopný, jelikož byla přítomna nadpoloviční většina všech členů. Omluvena byla paní
Markéta Chlopčíková. Schůze se dále účastnila pracovnice obecního úřadu Barbora Jalůvková /viz
prezenční listina/
1. Schválení programu
členům byl přednesen návrh programu jednání. Program nebyl doplněn. Bylo hlasováno o navrženém
programu.
Usnesení č. 01/01/2019
Kontrolní výbor schvaluje program jednání schůze 1/2019
výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
2. Základní pravidla - kontrolní výbor
byl předložen materiál – kontrolní výbor základní pravidla. Jedná se o základní informace ohledně
činnosti výboru, jeho obsazení, činnosti předsedy a členů výboru, informací ohledně jednání
kontrolního výboru a vyhotovení zápisu. Členové měli možnost se k jednotlivým bodům vyjádřit, či
doplnit o informace.
Byla vedena diskuse ohledně zveřejnění zápisů kontrolního výboru na internetových stránkách obce
Kunín. Z důvodu zveřejnění materiálů pro jednotlivá jednání zastupitelstva, budou zápisy

vyhledatelné a dostupné pro všechny občany. Není tedy nutné zveřejňovat zápisy kontrolního výboru
duplicitně.
Usnesení č. 02/01.1/2019
Kontrolní výbor bere na vědomí základní pravidla ohledně činnosti kontrolního výboru
výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. 02/01.2/2019
Kontrolní výbor bere na vědomí způsob zveřejnění zápisů na internetových stránkách obce Kunín v
rámci materiálů na jednotlivá zasedání zastupitelstva obce Kunín
výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
3. Návrh - termíny schůzí v roce 2019
Termíny zastupitelstva 2019
28.3.2019

termíny kontrolního výboru
6.3.2019 (středa)

27.6.2019

5.6.2019 (středa)

26.9.2019

4.9.2019 (středa)

16.12.2019

27.11.2019 (středa)

Byly předloženy termíny dalších schůzí kontrolního výboru v roce 2019. Na žádost paní Jalůvkové
ohledně času, bylo předběžně doporučeno situovat na 17:00 hodin. Jelikož jsou známy termíny
jednotlivých schůzí, bude čas upřesněn vždy v pozvánce před každou schůzí na základě domluvy
všech členů kontrolního výboru.
Usnesení č. 03/01/2019
Kontrolní výbor bere na vědomí navržené termíny schůzí kontrolního výboru v roce 2019
výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
4. Činnost kontrolního výboru – návrhy ze stran členů
(dle metodického doporučení)
Finanční a kontrolní výbory mají mezi výbory specifické postavení, neboť jsou zastupitelstvem
zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví
též další úkoly, které tyto výbory provádí i bez pověřeni zastupitelstva obce (srov. § 119 odst.
2 a 3 zákona o obcích, jež jsou vůči obecnému ustanoveni § 118 odst. 1 téhož zákona ve
vztahu speciality).
Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona i bez výslovného pověření zastupitelstva
obce oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a dále kontrolovat dodržování
právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kromě toho
plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Jedná se o interní kontrolu prováděnou v rámci obce, jejíž výstupy slouží pouze a jen pro
zastupitelstvo obce jakožto zřizovatele. Kontrolní výbor nemůže ukládat nápravná opatření.
Rozhodnutí o tom, zda se nějaká opatření přijmou patří do působnosti zastupitelstva obce.
V zájmu zajištění potřebných podkladů pro realizaci zákonem založené kontrolní působnosti je možné
požadovat např. Předložení potřebných dokladů (pokud se vztahují k předmětu kontroly)od orgánů či
zaměstnanců obce, resp. i od zaměstnanců právnických osob, které obec zřídila nebo založila. Právo

členů výboru seznamovat se s osobními údaji je pak vyváženo jejich povinností mlčenlivosti a dále
povinností zajistit příslušnou ochranu osobním údajům, o nichž se v rámci své kontrolní činnosti
dozví. Nakládání se získanými osobními údaji podléhá ochraně stanovené zvláštními předpisy (např.
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
Členům kontrolního výboru bylo předáno Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných
celků – výbory a komise orgánů č. 3 v tištěné podobě.
Usnesení č. 04/01/2019
Kontrolní výbor bere na vědomí informace ohledně činnosti kontrolního výboru
výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato

5. Seznámení s předloženými materiály
Kontrolní výbor se seznámil s předloženými materiály – formou zakládaní materiálu pro
jednání zastupitelstva obce a schůzí rady obce Kunín, paní Jalůvková seznámila členy se
způsobem zpracování jednotlivých projednávaných bodů a následných činností pro vyřízení
daných úkolů.
V každém zápisu (Rady obce i Zastupitelstva obce) je součástí vždy kontrola plnění úkolů, u
rady obce je samostatnou přílohou k zápisu. Nesplněné úkoly z rady jsou dále uvedeny přímo
v dalším zápise.
Byla provedena kontrola Zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kunín ze dne 18.1.2019 a
dále byla provedena kontrola zápisů ze schůze rady obce Kunín č. 6 ze dne 28.01.2019 a č. 8
ze dne 26.02.2019. Nebylo shledáno žádné pochybení. Jednotlivé materiály pro provedení
kontroly byly řádně uloženy v jednotlivých šanonech, kdy v materiálech je zmínka, kde jsou
dokumenty uloženy a kdo nese zodpovědnost za jejich vyřízení.
Usnesení č. 05/01/2019
Kontrolní výbor bere na vědomí informace o způsobu zpracování jednotlivých úkolů určených radou
obce nebo zastupitelstva obce Kunín
výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
6. Doplněné
Schůze nebyla doplněna o další body jednání
Závěr
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 19:00 hodin
V Kuníně dne 11.03.2019
Zapsala: Markéta Kuběnová

Podpis:
zapisovatel: Markéta Kuběnová
ověřovatel: Soňa Boháčová

