Jednací řád kontrolního a finančníhorýboru obce Pchery.
Zastupitelstvo obce Pchery (dále jen zastttpitelstvo) se ve smyslu § ll7- zákona č. l]8,,]000
Sb., o obcíoh (obecní zíír.ení|se usIteslo naz,iíz,ení kontrolniho a í'irrančníhovýboru obce Pchery
(dále jen kontrolní a finarrčnívý-bor) a schválilo jednací řád kontrolního a finančníhoviboru:

I. Pravomoc
1.

Kontrolní výbor plní ťlkol1,, uvedené v § l l9. odst. 3).

(crlrecní zíízení):

a) kontroluic plnění usnesení zastupitelstva

zál<.

č. l28/2a00 Sb,. o obcích

a rady <ltrcc

b) kontrolu.je dcldržování právníclr předpisů clstatnítni výbory a obecním úřaciem
na úsektl sanrtrstatné působnclsti

c) plní kontrcllní úkoly..iimiž.ic.i povčřilo zastupite

lstvcl

NáPlní práce kontrolního výboru je l<ontrola plnění usnesení zastupitelstva olrce, kontrola
dodrŽovánf podnrínek stanovenýclr posx,n'-tovateli dotací, kontroIa účelnéhovyužívánímajetku

obce, kontrola podaných žádostío dcltace z rozpočttt obce. kontrola stavu r.lbecně závazných
vyh|áŠek obce a nár,rhy.iejich aktualizací, kontrola vyřizování žádostía stížností.
2. FinanČnívýtrorplní úkolv uveclcné \, §
(obecrrích z.říz,ení) a dále:

ll9.

odst. 2),zák. č" l2í]/2000 Sb.. o obcích

a) provádí kontro|u lrospodai,errí s nrajetkem a finančnínriprostředky obce
b) plní dalšíúl<oly. jimiž jej povčřilo zastupitelstvo obce
NáPlní práce Íinančrtíhclvýbortr.ie kotrtrclla plrrčrlírozpočttt crbce. l<ontrola nastarverrívnitřnílro
kontrolního systérnu, kontrola odstrančnízjištčnýchnedostatkr]r. spoluprácc při př$ravě
rclzpoČttt a. pří přípravčrozpočtovéh<l výhledu. kontrtlla tjnančrríhovypořádárrí <lotac,í.
souČinnost při v_vhodrrocclvání výhodnosti nových nabídek crd doclavatelů zbožía slttžeb.

II. Zápis

o kontrole

O Provedené kontrole poříclí pověřený člerr výboru clo l0 clnů otl provederrí kontrtlly písemný
záPis. ktery obsahuje, co bylo kontrolováno. jaké nedt.statky,-byly ziištěny a návrh_v opatřerrí
směřu.iící k odstranění rrcclostatků,

Ziipis se vl,hotovu.ie písemně a poclepisrrie.iei pl'edseda i člelrovévýbrlru, kteříb},li př.i kontrclle
přítomni.

V zápise se tlvede jmenovitč přítorrinost členůvý,trortl, pořad a prťrběh jednání, výsleclek

lrlasovitní a přiIatá usnesettí.

Zápis rnusí být uložen na obecnítn ťrřadě k nahlédnutí.
PříPadné nárnit§ člena výboru proti zápisu
jcdnání výboru.

je nrožnérrplatnit

nejpozdě.ii na následujícím

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce rra.ieho ne.ibližším.jednání,k zápisu připojí vy,iátlření
orgántl. popřípadě zalttěstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

llI.

Složeni výhoru

členi, kontrolního a finalrčního výboru a

.ie"iich přeclsedy jInentrIe zastupitelstvo obce.
Předsedor,é výborů musí být vžd,v členy zastupitelstva obce, Počet členůje vždy liclrý, Výbory
jsorr ne.|méně tř,íčlenné.C lenenr výboru nemiižc být starosta" nrístclstarrlsta, tajenínt obecníhcl
úřadu arri osoby zalrezpeču.jícírozpočttlvéa účetnípráce tta obecnínt úřadě.
Výbol_v si nrolrou zvolit ze svých členťrmístopředsed1,,, kteřízastupuií předsedy v přípaclě jejiclr

nepřítomnosti.

tV. Připrava iednání
Přípravu jednání výborů zastupitelstva obce zabezpečrrií přeclsedové výborťi" kteří zabezpečí
svolání členůvýború na jednání.
Pí,edseda výboru přeclloží zastupitelstvu otlce plán ktrntrcrl na daný kalendářní rok.
Výbor_v *ohnu k jedrrotlivýnr bodůnt svého jednání př,izvat tialšíhočlena zastupitelstva obce

nebtl i.iiné osoby

s

je.jiclrž př,ítcrmlrtlstí rra jeclnáni vysloví členovér,ýboru stluhlas.

Výbory se schází podle

potřeb1,,. nejméně však.icr,lrroLt za tři měsíce.

předseda výborrr l5 clnů př,ed plánovanou kotltlrllou vyrclzttmí o tcrntínu kontrol_v kontrolovarrý,

subjekt a r.rrčí.které podklad_v lie kontrole rrrá stlbjekt předložit.

lbdklacly ke kelntrolc lze výlrorťrnr posky"tnout v listinné i eleklrorrické tornró.
Podl<lady ke kontrole musí subjekt předložit nejpoztlěji 5 dnů před samotnou kontrolou.

Výbor5,,ncsmí pořizovat {otokopic a xerrrkopie kontrolovaných clclkumentů.

V. Průběh jednání
Jednání vý,boŇ zastirpitelstva obce jsou neveřejná. Jcdnání řídípř,edseda výboru, nebcl
pověřelrý člcn výboru.

Při zalrájerrí jednání předseda ověří počet přítorrrných členů.Není-li přítomna nadpoloviční
většina všeoh čleriii r,ý[ront. ukončípředscda zaseclátrí a clo 7 dnů svolá zaseclání náhradní.

Výbory jetlna.ií podle schváleného programu navtženélro jeho předsedotr,

Dokumentární kontrola probíhá v sídle kontrolovaného subjektu.

V Úvodu zasedání zpravidla výbcrr prcljedná iníilrmaci o výsledku jednálrí zastupitelstva obce.
návrhy na zaj ištěníúkolůvyplývaj ícíchz jeho usnesení pro výbor a kontrolu plnení předchozíclr
usnesení výboru.

Vl. Hlasování
Výbory jsou usnášeníschopnéza přítomnosti nadpoloviční většiny všech .jejich členů.
K Platnému přijetí usnesení. r<lzhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpolovřní většiny

všech členůvýboru.

VII. Usnesení
[Jsnesení ntusí odpovídat obsahově výsledkůmjednání. Součástíusneseníje i plán kontrol. kde
je vYmezen obsah kontroly, kdo provede kontro|u a ternrín splnění určenékontroly.

Při provádění kontroly

v organizacíchzíízenýchobcí, jejich složkách a

subjektů,.je nutné mít pověřerrí podepsané starostou obce.

při kontrole jiných

Kontrolu pinení usnesení kontrolního a finančního výboru prtlváclí zastupitelstvo obce.

VIII. Ukončenízasedání
Předseda výboru prohlásí jednirní za ukončené.b,"-|-li pořacl jednání vyčerpán a ž.ádný élen
výboru sejiž nehlásí o slovo.

Předseda téžprohlásí jednání za ukončené,klesrre-li počet přítomných pod rradpoloviční
větŠinu nebo v případě" že nastaly skutečnosti, znemožňujícínerušené jeclnání. V těchto
případech pak svcrlá předseda p<lkračujícíjednání do 7 tlnů.

Schváleno zastupitelstvem crbce dne 09, l 1.202l.
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