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                                            Jednací řád kontrolního výboru
                                                               
                                                             I. 
                                                         Úvodní ustanovení

Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města, řídí se §§ 117,
118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

                                                                       II.
                                                    Příprava a průběh jednání

1.  Kontrolní výbor se schází k zasedáním dle schváleného časového plánu. Zasedání výboru
svolává  předseda výboru  pozvánkou ve  spolupráci s pověřeným tajemníkem výboru. 
Na písemné pozvánce je uveden program zasedání a jsou k ní přiloženy potřebné písemné 
materiály k projednávaným bodům. Na vyžádání zašle tajemník výboru pozvánku, 
podklady pro zasedání a zápis  ze zasedání také v elektronické podobě. Pozvánka je 
rozesílána tak, aby ji členové kontrolního výboru obdrželi nejméně 3 kalendářní dny před 
zasedáním. V mimořádných a naléhavých případech lze tuto lhůtu zkrátit, případně svolat 
zasedání telefonicky či elektronickou poštou.

2. Kontrolní výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města, provádí kontrolní 
činnost na úseku samostatné působnosti města, projednává náměty jednotlivých členů 
výboru a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu města. Za tímto účelem sestavuje 
kontrolní výbor  vždy na kalendářní pololetí návrh plánu  práce a předkládá jej 
zastupitelstvu. Zastupitelstvem schválený plán práce je pro kontrolní výbor závazný. O 
jeho plnění informuje výbor zastupitelstvo města prostřednictvím zápisů ze svého 
zasedání.

3. Zasedání  kontrolního výboru je neveřejné, jako hosté se jej mohou účastnit starosta, 
místostarostové, tajemník městského úřadu, pověřený tajemník kontrolního výboru, 
vedoucí odborů a odborní pracovníci městského úřadu - v  jejichž  působnosti je
projednávaná problematika a pozvaní hosté. Za tímto účelem je hostům zasílána 
pozvánka.

4. Zasedání kontrolního výboru se jako hosté mohou zúčastnit také ostatní členové 
zastupitelstva města, pokud nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí tajemníkovi 
výboru svůj zájem o účast na konkrétním zasedání kontrolního výboru (podle schváleného 
plánu práce kontrolního výboru).

                                                                      III.
                                                                  Usnesení

1. Kontrolní výbor je usnášení schopný, je-li  přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
O jednotlivých usneseních se hlasuje zvlášť, vždy bezprostředně po projednání daného 
bodu programu. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční 
většina všech členů výboru.

2. Ze zasedání kontrolního výboru pořizuje tajemník výboru zápis, v němž jsou také uvedena 
usnesení k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda výboru.

3. Zápis s usnesením rozesílá tajemník kontrolního výboru všem členům výboru a předkládá 
jej dále zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

V Jeseníku dne 28.1.2011                                                         Mgr.  Stanislav   L o u č n ý    v.r.
                                                                                                   předseda kontrolního výboru 




