
VRANÉ NAD VLTAVOU 
 

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA OBCE 

__________________________________________________________________________________ 

  

 

 

ZÁPIS 

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou 

Datum: 9. 1. 2023 

Přítomni: Petr Janeček, Pavel Filip, Lenka Rubenstein, Dagmar Selicharová 

Nepřítomni: Honza Kukla 

Hosté: Jaroslav Tejnický, Erik Löffler, Lenka Lodrová, Jan Brchel  

Program: 

1. Zahájení jednání 

2. Informace o Kontrolním výboru 

3. Požadavky na obec a obecní úřad 

4. Kontrola plnění usnesení 

5. Závěr / Diskuse 

 

1. Zahájení jednání 

Jednání zahájil v 19:00 h předseda KV a jednání po celou dobu řídil. 

 

2. Informace o Kontrolním výboru 

Předseda KV zaslal všem členům odkazy na legislativu a podklady k pravomocím a k fungování 

Kontrolního výboru. Základní vymezení pravomoci výborů (Finančního i Kontrolního) se odvíjí 

od jejich zákonem stanoveného oprávnění, tj. u kontrolního výboru oprávnění kontrolovat plnění 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními 

výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej 

pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

3. Požadavky na obec a obecní úřad 

Členové KV se shodli na požadovaných dokladech a dokumentech, které budeme požadovat 

pravidelně na obci a obecním úřadu. Mezi aktuálně požadované materiály patří:  

• všechny platné interní předpisy (směrnice, příkazy, nařízení, postupy, pravidla, atd.) 

• platná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

• evidenci smluv za rok 2022 (od začátku aktuálního volebního období) 

• evidenci objednávek za rok 2022 (od začátku aktuálního volebního období) 

• všechny aktuálně platné vyhlášky zastupitelstva obce 

O výše uvedené materiály požádá předseda KV. 

 

4. Kontrola plnění usnesení 

Členové KV si do příštího jednání připraví návrhy jak procesně budou probíhat kontroly plnění 

usnesení z jednání Rady a Zastupitelstva obce. Jak a kde bude vytvořen sdílený prostor pro 

seznam a průběžnou evidenci usnesení a jejich kontroly plnění. 

 



5. Závěr / Diskuse 

Termíny jednání KV budou svolávány dle potřeby. Zápis bude po ověření zaslán OÚ ke 

zveřejnění na webových stránkách obce. 

 

Zapsal: Petr Janeček 

Ověřili: všichni přítomní členové KV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


