
Město Jeseník 

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Jeseník 

 
ZÁPIS 

z 1. zasedání kontrolního výboru konaného dne 26.11.2018 
 
 
Přítomni: Jiří Jelínek, , Ing. Miroslav Güttner, Ing. Miroslav Šustek, Ing. Tomáš Hauzner, 

Martin Škoda (od 16:20 hod.) 
Hosté: JUDr. Libor Látal, Roman Kaderka 
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 jsou přítomni 4) 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. Projednání plánu činnosti KV na 1. pololetí 2019 
4. Různé 

 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání.  
přítomno: 4 pro: 4  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. Projednání plánu činnosti KV na 1. pololetí 2019 
Členové KV byli seznámeni s přehledem provedených kontrol za roky 2017 a 2018, které 
provedl předcházející kontrolní výbor. Jednotlivé zprávy budou členům zaslány elektronicky. 
Členové KV se dohodli, že se nejdříve seznámí s obsahem kontrolních zpráv (viz bod výše) a 
návrh plánu kontrolní činnosti projednají na lednovém zasedání. 
 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje přesun projednání plánu kontrolní činnosti na 1. pololetí 2019 na 
lednové zasedání KV.  
přítomno: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 



 
 
  
4. Různé 

Začátky zasedání KV byly stanoveny na 16:30 hod. a budou se konat zpravidla první úterý 
následující po uskutečněném zasedání zastupitelstva města. Ostatní zasedání budou 
svolávána operativně dle potřeby. Členům KV budou na jednotlivá zasedání zasílány pozvánky 
mailem. 

 
 

Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat dne 22.1.2019 v 16:30 hod. v budově 
IPOSu v zasedací místnosti v 5. patře. 
  
 
 
 

      Jiří Jelínek 
  předseda kontrolního výboru 

 
 
 
 
 
Zpracovala dne  27.11.2018:  
Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice kontrolního výboru 


