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ZÁPIS 
z 1. zasedání kontrolního výboru konaného dne 13. 12. 2022 

 
 
Přítomni: Jiří Jelínek, Ing. Miroslav Šustek, Roman Štencl, Ing. Aleš Suchánek, Libor Dobiáš 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 

 
 
1. Zahájení 

Předseda zahájil 1. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. Konstatoval, že 
kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů je přítomno 5) a seznámil přítomné s programem 
jednání.  
 
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) 
2. Legislativní rámec pro činnost KV + metodické doporučení Ministerstva vnitra 
3. Různé 

 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání.  
přítomno: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Legislativní rámec pro činnost KV + metodické doporučení Ministerstva vnitra 
Tajemnice KV seznámila členy s legislativou upravující zřizování a činnost kontrolního výboru, která 
je zakotvena v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. (§ 117 - § 119) a dále s metodickým doporučením 
MV k činnosti ÚSC – Výbory a komise orgánů ÚSC. Tyto dokumenty budou členům následně zaslány 
i elektronicky. 
Zápisy z jednotlivých zasedání KV budou předloženy nejdříve zastupitelstvu k projednání a teprve 
potom budou uveřejněny na webových stránkách města. 
Členové KV byli dále poučeni o povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s ochranou osobních údajů, se 
kterými přijdou v rámci výkonu funkce do styku. Dále byli poučeni o zákazu zveřejňování a 
zpracovávání osobních údajů. 

 
3. Různé 

Členové KV si nachystají náměty na kontroly tak, aby na příštím zasedání KV mohl být schválen plán 
kontrolní činnosti na rok 2023. 

 
 

Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat dne 24.1.2023 v 15:30 hod. v budově IPOSu v 
zasedací místnosti v 5. patře. 
  
 

      Jiří Jelínek 
  předseda kontrolního výboru 
 

Zpracovala dne  14.12. 2022  

Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice kontrolního výboru 


