
Statut kontrolního výboru Zastupitelstva města  
Ústí nad Orlicí 

 
 

článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Kontrolní výbor Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je zřízen, v souladu 

s ustanoveními § 117 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města. 

 
(2) Kontrolní výbor je složen z předsedy a členů výboru. Počet členů výboru je vždy 

lichý. Jednání výboru je přítomen zapisovatel, který zajišťuje přípravu materiálů pro 
jednání výboru a vyhotovuje zápis z jednání výboru.  

 
(3) Kontrolní výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti 

odpovídá výbor zastupitelstvu města.  
 

 
článek 2 

Působnost kontrolního výboru  
 

(1) Do působnosti kontrolního výboru patří záležitosti spravované městem Ústí nad 
Orlicí v rámci jeho samostatné působnosti.  

 
(2) Kontrolní výbor kontroluje: 

• plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, 
• dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku 

samostatné působnosti města, 
• plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.  

 
(3) Kontrolnímu výboru nepřísluší projednávat záležitosti města Ústí nad Orlicí, které 

město vykonává v rámci přenesené působnosti. 
 

 
článek 3 

Jednání kontrolního výboru 
 

(1) Kontrolní výbor se ke svému jednání schází podle potřeby, jeho zasedání jsou 
neveřejná. 

 
(2) Jednání kontrolního výboru svolává a zpravidla řídí předseda kontrolního výboru. 

Předseda kontrolního výboru je povinen svolat jednání kontrolního výboru do 14 
kalendářních dnů, požádá-li o to alespoň 1/3 členů kontrolního výboru nebo 
zastupitelstvo města.  

 
(3) Nesvolá-li předseda kontrolního výboru jednání výboru ve lhůtě dle předchozí věty, 

učiní tak jiný člen kontrolního výboru. 
 



(4) Kontrolní výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů kontrolního 
výboru. Přijatá usnesení jsou součástí zápisu z jednání výboru.   

 
(5) Právo předkládat návrhy k projednání v kontrolním výboru mají členové kontrolního 

výboru a zastupitelstvo města. 
 

(6) O provedené kontrole pořídí výbor zápis, který obsahuje: 
• údaj o tom, co bylo kontrolováno, 
• údaj o tom, jaké nedostatky byly zjištěny, 
• návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. 

 
(7) Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.  

 
(8) Zápis je nutno pořídit do 5 pracovních dnů po skončení jednání kontrolního výboru 

a je uložen u zapisovatele kontrolního výboru.  
 

(9) Podepsaný zápis rozešle zapisovatel kontrolního výboru členům zastupitelstva města 
v rámci podkladových materiálů určených pro nejbližší zasedání zastupitelstva města 
po provedení kontroly. 

 
(10) Při projednávání problematiky, k níž kontrolní výbor vyhotovil zápis, může 

zastupitelstvo města požádat předsedu o podrobnější komentář. 
 
 

článek 4 
Povinnosti členů výboru  

 
Členové kontrolního výboru, kteří při jednání výboru přijdou do styku s osobními údaji 
fyzických osob, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích těchto osob. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení funkce člena kontrolního výboru. 

 
 

článek 5 
Závěrečné ustanovení  

 
Statut kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí byl schválen na jednání 
zastupitelstva města dne 20. 4. 2015 pod č. usnesení 125/5/ZM/2015.     
 
 
 
 

Petr Hájek v. r. 
starosta města 
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