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NÁPLŇ ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE 

DRAHONÍN 
 

SMĚRNICE SU č. 01/2008. 
 

Zastupitelstvo obce Drahonín na svém zasedání dne 13.3.2008 odsouhlasilo náplň činnosti kontrolního 
výboru zastupitelstva obce Drahonín. 
 

1) Kontrolní výbor se ve své činnosti zaměřuje zejména: 
 

� zda organizační složka obce (záchranné družstvo SDH) a Místní knihovna Dr. Fice plní úkoly pro něž byly obcí 
zřízeny. 

� na správu a údržbu místních a účelových komunikací ve správě obce. 
� na bezporuchovost a funkčnost veřejného osvětlení a obecního rozhlasu. 
� na čistotu obce na veřejném prostranství. 
� na pravidelný sběr odvoz a likvidaci komunálního odpadu, na sběr vytříděných odpadů, nebezpečných a 

velkoobjemových odpadů a na likvidaci případných černých skládek. 
� na stav obecního vodohospodářského zařízení, zejména na pravidelné zásobování obce kvalitní pitnou vodou 

z obecního vodovodu, stav požárních hydrantů a jejich přístupnost. 
� na stav a úroveň poskytovaných služeb veřejnosti. 
� výkon sociální péče o zákonem stanovené skupiny občanů. 
� jak jsou dodržovány obecně závazné vyhlášky vydané obcí pro oblast samostatné, zda s nimi byli prokazatelně 

seznámeni občané a jakým způsobem a zda jsou tyto vyhlášky na obecním úřadě k nahlédnutí. 
� jak plní pracovníci obce opatření stanovená starostou a zastupitelstvem obce, např. při výběru poplatků obce, 

poskytování sociální výpomoci, zajištění kulturních akcí a informovannosti občanů o činnosti obce apod. 
 

2) Kontrolní výbor kontroluje práci finančního a sociálního výboru v tom smyslu, zda zajišťují stanovenou 
náplň své činnosti v celém rozsahu. 

3) Kontrolní výbor vyřizuje petice, stížnosti a připomínky občanů v oblasti samostatné působnosti obce a 
kontroluje realizaci přijatých opatření. 

4) Kontrolní výbor kontroluje dodržování jednacího řádu obce během zasedání zastupitelstva obce, ale i mezi 
jednotlivými jednání. 

5) Kontrolní výbor kontroluje zápisy z jednání zastupitelstva obce před jejich vyvěšením na úřední desce.  

6) Kontrolní výbor dále kontroluje plnění usnesení přijatých na posledním jednání zastupitelstva a to min. 7 
dnů před dnem konání následujícího zastupitelstva obce. Na následujícím jednání zastupitelstva obce přednese 
předseda kontrolního výboru zprávu o plnění usnesení z předešlého jednání. 

7) Kontrolní výbor kontroluje plnění smluvních vztahů uzavřených mezi obcí a ostatními subjekty. Kontrola je 
prováděna minimálně dvakrát ročně. 
8) Kontrolní výbor se podílí na tvorbě oběcně závazných vyhlášek a směrnic tím, že jednotlivé dokumenty 
podrobí připomínkovému řízení před jejich projednáním na jednání zastupitelstva obce. 

9) Kontrolní výbor svá stanoviska a návrhy předkládá zastupitelstvu obce, plní jeho úkoly a jemu také za svou 
činnost odpovídá. Výbor se schází podle potřeby , usnesení výboru se vyhotovují písemně, jsou platná pokud s nimi 
vysloví souhlas nadpoloviční většina členů výboru. Usnesení podepisuje předseda výboru. 
 

 

……………………       ………………………… 

Ing. Pavel Kocůr       Ing. František Lukášek 
místostarosta       starosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.3.2008 
 

Sejmuto z úřední desky dne: 


