
Zastupitelstvo MO Plzeň 9 – Malesice se dne 31.1.2022 usneslo dle § 117, zákona č. 128/2000 Sb., 
na zřízení kontrolního výboru a tomto jeho jednacím řádu: 

 
 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

 

1. Jednací řád Kontrolního výboru ZMO Plzeň 9 – Malesice (dále jen výboru), stanovuje působnost 

kontrolního výboru, upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování výboru a zabezpečování 

plnění jeho rozhodnutí v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.  

2. Jednací řád upravuje způsob provádění kontrolní činnosti kontrolním výborem. 
 
 

Čl. II 
Vymezení působnosti 

 

1. Výbor může provádět kontrolu: 

a) plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 9. O plnění usnesení zastupitelstva 

předkládá výbor zprávu do jednání zastupitelstva, 

b) dodržování právních předpisů orgány městského obvodu na úseku samostatné působnosti, 

c) zda orgány obvodu zabezpečují v samostatné působnosti města úkoly stanovené Statutem 

nebo jinými právními předpisy města schválenými zastupitelstvem nebo radou města, 

d) veřejné zakázky zadané úřadem, výborem pověření členové se účastní v komisi pro 

otevírání obálek a v hodnotících komisích, 

e) podklady a dokumentace k usnesením zastupitelstva, 

f) přípravu a realizaci veřejných zakázek, 

g) realizaci stavebních akcí obvodu, 

h) plnění smluv o dílo (např. úklidy, péče o zeleň, údržba svěřeného majetku). 

 

2. Výbor plní další kontrolní úkoly, jimiž ho pověří zastupitelstvo. 

 

Členy výboru a předsedu volí zastupitelstvo obce (§ 84 odst. 2 písm. 1) zák.č. 128/2000 Sb.). Předseda 

výboru je vždy člen zastupitelstva obce. 
 
 

Čl. III 
Orgány výboru 

 

1. Orgánem výboru je předseda výboru. 

2. Předseda výboru je volen zastupitelstvem. 

3. Předseda výboru: 

a) svolává a řídí výbor, 

b) navrhuje plán práce výboru, 

c) navrhuje složení kontrolních skupin výboru, 

d) předkládá jménem výboru zastupitelstvu městského obvodu zápisy jednání výboru a z 

kontrol výboru 

e) navrhuje orgánům obvodu opatření vyplývající z provedených kontrol. 
 
 

Čl. IV 
Svolání výboru a jeho příprava 

 
1. Výbor svolává a řídí předseda 

2. Výbor je svoláván v řádných termínech stanovených výborem. Výbor může být svolán i mimo tyto 



termíny, pokud to situace vyžaduje. 
 
 

Čl. V 
Jednání výboru 

 

1. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. 

2. Usnesení výboru je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina ze všech jeho členů. 

3. Výbor se usnáší buď k jednotlivým záležitostem samostatně, popřípadě se usnáší ke znění zápisu 

jako k celku. Veškerá usnesení a stanoviska je nutné formulovat konkrétně, adresně a podle potřeby 

i termínově. 

4. V případě, že je projednávána záležitost, k níž má některý člen vztah, musí se tento člen zdržet 

hlasování. Tento důvod zdržení se hlasování se uvede v zápise. 

5. Jednání výboru jsou neveřejná. 

6. Jednání se účastní členové výboru. 

7. Členové výboru mají povinnost účastnit se jednání výboru a právo aktivně vznášet dotazy, náměty 

a připomínky k projednávaným otázkám, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů, poznatky a 

zkušenosti získané při jednání s občany. 

8. Jednání výboru může být přítomen s hlasem poradním starosta, místostarosta nebo tajemník úřadu. 

Na jednání výboru mohou být přizváni k jeho jednotlivým bodům i další osoby. O jejich účasti na 

jednání musí výbor rozhodnout svým hlasováním. 

9. Program jednání výboru připravuje předseda a překládá jej výboru ke schválení. 

10. Jednání probíhá v pořadí bodů dle schváleného programu. Ke každému z bodů se vede rozprava, 

do které se může přihlásit každý z přítomných jednání výboru. Rozpravu může předseda ukončit 

až po přednesení příspěvku všech přihlášených. V rozpravě předseda uděluje slovo přihlášeným v 

pořadí, v jakém se přihlásili. Předseda může přihlášenému odejmout slovo, pokud jeho příspěvek 

není věcný, stručný, anebo nesměřuje ke konečnému stanovisku výboru. 

11. Hlasování probíhá veřejně. O pozměňujících návrzích k usnesení se hlasuje v opačném pořadí, než 

byly předneseny. Z hlasování jsou staženy ty z návrhů, které se staly nehlasovatelné. 

12. Z jednání výboruje veden zápis, který vyhotovuje předseda výboru nebo předsedou určený člen 

výboru, a to do 7 dnů od jeho konání. Součástí zápisu jsou též přijatá usnesení výboru, která jsou 

opatřena pořadovým číslem usnesení a kalendářním rokem. 

 

 
Čl. VI 

Kontrola 

 

1. Výbor ve své působnosti podle čl. II tohoto jednacího řádu provádí obecnou nebo konkrétně 

zaměřenou kontrolu. 

2. Kontrolu vykonává člen nebo členové výboru, které kontrolní výbor k tomu pověřil (dále jen 

„kontrolující“). Pověření k jednotlivým kontrolám vydává v písemné formě předseda kontrolního 

výboru, anebo člen výboru k tomu pověřený výborem nebo předsedou výboru. 

3. Kontroly jsou prováděny v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (Kontrolní řád), zejména 

dle jeho ustanovení § 3 - § 22, týkajících se zahájení, průběhu a ukončení kontroly. 

4. O provedené kontrole pořídí výbor protokol, který obsahuje zejména, co bylo kontrolováno, 

výsledky kontroly, odhalené nedostatky a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků a další 

náležitosti dané zákonem o kontrole. Zápis podepíše člen výboru, který kontrolu prováděl, případně 

vedoucí kontrolní skupiny výboru a ten, jehož se kontrola týkala. Pokud kontrolovaný podpis 

odmítne, člen výboru tuto skutečnost vyznačí v zápisu a uvede důvody, proč byl podpis odmítnut. 

K zápisu se připojí vyjádření orgánu, případně pracovníka, jejichž činnosti se kontrola týkala. Toto 



vyjádření je přílohou zápisu, která je jeho nedílnou součástí. Výbor předkládá zápis kontroly 

zastupitelstvu. 

 

 
Čl. VII 

Kontrolní skupiny výboru 

 

1. Výbor pro efektivní výkon kontroly může ustavit kontrolní skupinu výboru nebo vyslat svého 

zástupce na kontrolu prováděnou Úřadem MO Plzeň 9. 

2. Kontrolní skupina nebo zástupce výboru vykonávají svou činnost jménem výboru. 

3. Složení kontrolní skupiny výboru navrhuje předseda výboru a schvaluje výbor. Členem kontrolní 

skupiny výboru může být jen člen výboru. 

4. Kontrolní skupina si zvolí ze svého středu vedoucího skupiny, který předkládá výboru závěry 

kontroly. 

5. Pro efektivní výkon kontroly může být s hlasem poradním přizván ke spolupráci pracovník Úřadu 

MO Plzeň 9 nebo jiná odborně zdatná osoba. 

 

 
Čl. VIII 

Závěrečná ustanovení 

 

Veškeré změny a dodatky tohoto jednacího řádu musí být schváleny usnesením zastupitelstva. 

 

 

 

 

Jednací řád schválilo Zastupitelstvo MO Plzeň 9 – Malesice dne 31.1.2022 č. usn. 1/2022. Tímto se 

ruší Jednací řád ZMO ze dne 9.11.2018. 

 

 

 

V Plzni dne 31.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


