
   
 
 

Plán práce kontrolního výboru_w02(23.01.2019)   1/4 
 

P L Á N  Č I N N O S T I 
KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV 

(volební období 2018 – 2022) 

 

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019 

 

Kontrolní výbor [dle ust. § 119 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění] (dále jen jako „Výbor“) 

a. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, 

b. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a obecním 
úřadem na úseku samostatné působnosti, 

c. plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

Oblasti kontrol 

1. Průběžná kontrola 

a. plnění úkolů a usnesení Výboru, 

b. usnesení zastupitelstva a rady, 

c. stavu pokladny, 

d. vedení a aktualizace úřední desky, 

e. prezentace obce na webových stránkách, právní předpisy, 

f. vyřizování petic a stížností, 

g. dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a obecním úřadem dle 
přiloženého harmonogramu práce (bod 3. Harmonogram kontroly), 

h. provedení roční inventarizace majetku obce a kontrola vypořádání 
zjištěných rozdílů. 

 

2. Jednorázová kontrola 

a. a prověřování čerpání dotačních titulů, 

b. vyúčtování dotací/příspěvků poskytovaných obcí, 
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c. procesů a postupů při zadávání veřejných zakázek v rámci vnitřních kontrolních 
mechanismů, 

d. a vyhodnocování účasti zastupitelů na veřejných/pracovních 
zasedáních zastupitelstva, 

e. povinností ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, zdali veřejní funkcionáři naplňují 

i. omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost 
výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi, 

ii. podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech 
a závazcích ve lhůtě nejpozději do 30. června následujícího 
kalendářního roku po celou dobu výkonu funkce (§ 12 odst. 2), 

f. závěrečného účtu hospodaření obce za uplynulý rok (do 31. července 2019), 

g. činnosti právnických osob ovládaných obcí, které obec založila k plnění svých 
úkolů, 

h. dodržování celkového počtu zaměstnanců obce zařazených do městského 
úřadu, 

i. kontrola dodržování pracovněprávních předpisů v rámci městského úřadu jako 
celku včetně dílčích informací týkajících se též dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, 

j. evidence a dodržování právních předpisů (závazné vyhlášky), které obec 
vydala, 

a. plnění povinnosti obce trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své 
závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich 
vyplývajících práv [§ 38 odst. 7 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění]. 

 

3. Harmonogram kontroly dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a 
obecním úřadem. 

Leden 
jednání dne 23. ledna 2019 

a. organizační záležitosti, 
b. doplnění a odsouhlasení plánu činnosti Výboru na r. 2019 k předložení 

zastupitelstvu města ke schválení. 
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Únor 
jednání dne 20. února 2019 

a. kontrola činnosti Městské policie Rýmařov, 
b. kontrola stavu vymáhání pokut a pohledávek za rok 2018. 

Březen 
jednání dne 20. března 2019 

a. kontrola povodňové komise, 
b. kontrola komise sociálně-právní ochrany dětí. 

Duben 
jednání dne 17. dubna 2019 

a. kontrola bytové komise, 
b. kontrola komise pro výchovu vzdělávání a sport. 

Květen 
jednání dne 22. května 2019 

a. kontrola komise životního prostředí a regionálního rozvoje, 
b. kontrola komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. 

Červen 
jednání dne 19. června 2019 

a. kontrola dopravní komise, 
b. hodnocení činnosti Výboru za první pololetí roku 2019. 

Červenec 
jednání dne 24. července 2019 

a. kontrola stavu vyřizování stížností a připomínek občanů. 

Srpen 
jednání dne 21. srpna 2019 

a. kontrola komise pro občanské záležitosti. 

Září 
jednání dne 11. září 2019 

a. kontrola hospodářské komise. 
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Říjen 
jednání dne 23. října 2019 

a. kontrola komise pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy, 
b. kontrola komise sociálních věcí a zdravotnictví. 

Listopad 
jednání dne 13. listopadu 2019 

a. kontrola finančního výboru, 
b. kontrola komise vnitřních věcí. 

Prosinec 
jednání dne 11. prosince 2019 

a. hodnocení činnosti Výboru za uplynulé období roku 2019, 
b. plán činnosti Výboru na rok 2020. 

 
 
 
Zastupitelstvo města schválilo Plán činnosti kontrolního výboru města Rýmařov dle 
předloženého materiálu na zasedání č. 4, dne 7. února 2019. 
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