
   
 
 

Statut kontrolního výboru_w02(23.01.2019)   1/3 
 

S T A T U T 
KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV 

 

I. Zřízení výboru 

1. Kontrolní výbor (dále jen jako „Výbor“) byl zřízen v souladu s ustanovením § 117 odst. 
2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen jako „OZř“). 

2. Funkční období Výboru je totožné s funkčním obdobím Zastupitelstva města Rýmařov 
(dále jen jako „Zastupitelstvo). 

II. Složení výboru 

1. Výbor se skládá z předsedy a dalších členů. Předsedu volí/odvolávají zastupitelé obce 
ze svých řad, členy výboru jmenují/odvolávají formou usnesení zastupitelé z řad 
občanů obce, případně dalších osob navržených předsedou Výboru, starostou nebo 
jednotlivými zastupiteli. 

2. Výbor je minimálně tříčlenný. 

3. Členem Výboru musí být osoba plausibilní, tj. osoba, která aktivně akceptuje poslání 
výboru co do smyslu naplňování, kontroly a dodržování zákonnosti. 

4. Výbor se ze své činnosti odpovídá Zastupitelstvu. 

III. Práva a povinnosti členů výboru 

1. Předseda Výboru svolává a řídí jeho zasedání, určuje svého zástupce v případě své 
nepřítomnosti. 

2. Předseda Výboru je oprávněn přizvat na jeho jednání další odborné konzultanty a 
experty nebo si nechat zpracovat odborné posudky. 

3. Předseda Výboru vyhotovuje zápis z jeho jednání, zajišťuje doručení zápisu, 
stanovisek a výsledků provedených kontrol jednotlivým členům Výboru, zastupitelům 
města a starostovi. 

4. Členové Výboru jsou povinni se zúčastňovat jeho zasedání a plnit úkoly, které jim 
vyplývají z přijatých Usnesení. 

5. Členové Výboru jsou při výkonu své funkce oprávněni v rozsahu svěřených úkolů 
jednat za Výbor, a to na základě přijatého usnesení Výboru. 
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6. Členové Výboru jsou oprávněni při prováděném šetření kontrolního záměru nahlížet 
do všech písemností (včetně účetních dokladů), které se týkají kontrolovaného 
subjektu, a od zástupců kontrolovaných subjektů vyžadovat nezbytné informace a 
stanoviska týkající se šetření kontrolního záměru. 

7. Členové Výboru jsou povinni při kontrolním šetření chránit práva kontrolovaných 
subjektů a jeho zaměstnanců včetně zachování mlčenlivosti o skutečnostech, s nimiž 
se v průběhu šetření seznámili do doby, nežli bude s výsledky kontroly seznámeno 
Zastupitelstvo s výjimkou skutečností, které se mohou týkat páchání trestné činnosti. 

8. Členové Výboru jsou povinni zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat 
je s příslušnými právními předpisy. 

IV. Postavení výboru 

1. Výbor je iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva. 

2. Výbor provádí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva, Rady města Rýmařov (dále jen 
jako „Rada“), dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na 
úseku samostatné působnosti. 

3. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo, jemuž se ze své činnosti odpovídá. 

4. Výbor je povinen předkládat Zastupitelstvu zápisy o provedených kontrolách. Výbor 
je oprávněn předkládat Zastupitelstvu podněty, návrhy a stanoviska. 

5. Výbor je oprávněn vyžadovat informace, stanoviska a podklady od obecního úřadu, 
jednotlivých výborů a komisí. 

V. Předmět činnosti výboru 

1. Podle OZř je činnost Výboru zaměřena na „zákonnost“. 

2. Výbor 

a. průběžně kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady, 

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

c. kontroluje dodržování zásad správného investování ve spolupráci s finančním 
výborem, 

d. kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek, 

e. vyřizuje stížnosti a připomínky zastupitelů, 

f. navrhuje zastupitelům a starostovi přijetí opatření k nápravě, 
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g. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo, 

h. provádí další kontroly dle vlastního plánu, 

i. výsledky provedených kontrol, návrhy, podněty a stanoviska Výboru 
předkládá Zastupitelstvu k projednání předseda Výboru nebo jiný, předsedou 
Výboru pověřený člen Výboru, 

j. se může podílet na šetření stížností a oznámení fyzických a právnických osob. 

3. K výkonu kontroly Výbor potřebuje pověření Zastupitelstva podle ustanovení § 119 
odst. 3 písm. c) OZř, pouze v případě, že se kontrola vymyká rámci zákonných 
kompetencí stanovených dle ust. §119 odst. 3 písm. a), b) OZř, a to i v případě šetření 
stížností a podnětů fyzických a právnických osob. 

4. Při plnění úkolů se řídí platnou právní úpravou. 

5. Při plnění své kontrolní funkce se Výbor řídí platným Jednacím řádem Výboru. 

VI. Jednání výboru 

1. Přípravu zasedání Výboru, způsob jednání a rozhodování Výboru a zabezpečování 
plnění jeho rozhodnutí upravuje Jednací řád Výboru, schválený Zastupitelstvem. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny či dodatky tohoto Statutu Výboru mohou být provedeny jen 
usnesením Zastupitelstva. 

2. Statut kontrolního výboru města Rýmařov byl projednán Výborem dne 23. ledna 
2019. 

 

 

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


