Kontrolní výbor zastupitelstva města Planá nad Lužnicí
a jeho plán činnosti na rok 2019
___________________________________________________________________________

Členové kontrolního výboru:
Předseda
Ondřej Špaček
Člen
Jan Suda
Člen
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Kontrolní výbor (dále jen „KV“):
1. Je povinným výborem ze zákona
2. ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce
3. vzhledem k tomu, že činnost KV slouží pro potřeby zastupitelstva, není výbor
oprávněn k ukládání jakýchkoliv povinností, úkolů či opatření
4. ze svých jednání a kontrol pořizuje zápisy, které předkládá zastupitelstvu obce,
k zápisu připojí případné vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, kterých se
kontrola týkala
Členové kontrolního výboru:
1. počet členů lichý, v tomto případě 3členný
2. členové KV v Plané nad Lužnicí nejsou zároveň ve funkci starosty, místostarosty ani
osobou zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadě
3. člen KV může být odvolán zastupitelstvem a nahrazen v nejbližším možném termínu
členem novým
Zápisy a kontroly:
Kontrolní výbor se bude scházet dle potřeby v předem dohodnutých termínech a z
každého zasedání bude pořízen zápis s usneseními, který podepíše předseda. Usnesení
výboru budou platná, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů. O
provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis pořídí a
podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a případně podepíše také zaměstnanec,
jehož činnosti se kontrola týkala.
Dlouhodobý plán
V průběhu celého volebního období bude na Městském úřadě kontrolováno:
1) plnění usnesení zastupitelstva a rady města
2) kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a obecním úřadem na
úseku samostatné působnosti
3) interní kontroly prováděné v rámci obce
4) plnění úkolů, kterými je pověří zastupitelstvo obce









Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2019:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady města v 2. pololetí 2018 a v roce 2019
(plnění rozhodnutí zastupitelstva, plnění úkolů, soulad se zákonem o obcích a dalšími
právními normami).
Kontrola zadávání zakázek obce, zejména investičních akcí a městem zřizovaných
organizací (tj. DPS, TS, ZŠ)
Kontrola vyřizování případných přijatých petic a podnětu občanů
Kontrola uzavření namátkou vybraných nájemních smluv v 2. pololetí 2018 a v roce
2019
Kontrola dodržování spisového a skartačního řádu Městského úřadu
Kontrola plnění zastupitelstvem odsouhlasených nápravných opatření z kontrol
provedených v průběhu roku 2019

Plán činnosti byl sestaven po předchozím projednání s dalšími členy KV předseda kontrolního
výboru.
V Plané nad Lužnicí dne 21.11.2018

Předseda KV:

Ondřej Špaček

…………………………………………………..

