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Jednací a organizační řád výborů  
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem  

 
 

článek 1 
Ustavování výborů  

 
1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem (dále jen „zastupitelstvo“) může, na 

základě ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění (dále jen „zákon o obcích“), zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.  

 
2. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu. 
 
3. Členy výborů jsou občané Města Dvůr Králové nad Labem (ustanovení § 16 zákona o 

obcích). Členem finančního výboru ani kontrolního výboru nemohou být starosta, 
místostarostové, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 
práce na městském úřadě. Členem osadního výboru jsou občané města, kteří jsou 
k trvalému pobytu přihlášení v té části města, pro kterou byl osadní výbor zřízen. 

 
4. Počet členů výboru je vždy lichý, minimální počet členů výboru je stanoven na tři. 

Členy výborů volí na návrh kteréhokoliv člena zastupitelstva po předběžném projednání 
s kandidáty zastupitelstvo. Pokud žádný z členů zastupitelstva nenavrhne člena výboru 
ke zvolení, navrhne a projedná do příštího zasedání  zastupitelstva člena výboru rada 
města a návrh předloží místostarosta města.  

 
5. Člen výboru může na funkci kdykoliv písemně rezignovat. Rezignace se doručuje 

k rukám předsedy výboru. V případě předsedy výboru se rezignace doručuje k rukám 
starosty města. Člen výboru, popř. předseda výboru může být na základě usnesení 
zastupitelstva z této funkce odvolán. 

 
6. V čele výboru stojí předseda, volený zastupitelstvem z řad členů výboru. Předseda musí 

být současně členem zastupitelstva. Toto ustanovení neplatí pro předsedu osadního 
výboru. Po rezignaci či odvolání z funkce předsedy výboru zastupitelstvo na svém 



nejbližším zasedání zvolí nového člena výboru postupem podle čl. 1 odst. 4 tohoto řádu 
a současně zvolí předsedu výboru postupem podle čl. 1 odst. 6 tohoto řádu. Do té doby 
výbor vykonává pouze nezbytně nutné činnosti, u nichž hrozí riziko z prodlení.  

 
 

článek 2 
Jednání výborů   

 
1. Výbory se schází ke svému jednání podle potřeby. Jednání svolává a řídí předseda 

výboru nebo jím určený člen výboru.  
 
2. Výbory při jednání rozhodují většinou hlasů přítomných členů, k platnému usnesení 

výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.  
 
3. O průběhu jednání výboru a hlasování pořizuje určený člen výboru zápis, jehož součástí 

je usnesení výboru podepsané předsedou výboru a listina přítomných. Přílohou zápisu 
z jednání kontrolního a finančního výboru jsou i zápisy z prováděných kontrol (viz 
příloha). Zápisy z jednání předávají výbory zastupitelstvu města prostřednictvím 
Samostatného oddělení kanceláře starosty města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 

 
4. Na jednání výboru může být předsedou přizván jako host člen jiného výboru, starosta, 

místostarosta, tajemník městského úřadu, zaměstnanec zařazený do městského úřadu, 
představitel organizace zřízené městem i jiné osoby (odborní konzultanti, experti apod.). 

 
 

článek 3 
Předmět činnosti výborů  

  
1. Činnost jednotlivých výborů je zaměřena na: 

a) řešení otázek stanovených statutem jednotlivého výboru, 
b) plnění individuálních úkolů, pokud jsou jimi zastupitelstvem pověřeny.  

 
2. Finanční výbor: 

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, 
b) plní další funkce, kterými jej pověřilo zastupitelstvo nebo které vyplývají z jeho 

statutu.  
 
3. Kontrolní výbor: 

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva a městským 

úřadem na úseku samostatné působnosti (ustanovení § 35 zákona o obcích), 
c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. 

 
4. Osadní výbor je oprávněn: 

a) předkládat zastupitelstvu, radě města a ostatním výborům zastupitelstva návrhy 
týkající se rozvoje příslušné části města a rozpočtu města,  

b) vyjadřovat se k návrhům, předkládaným zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, 
pokud se týkají části města, v níž působí, 
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c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům, které předkládají občané hlášení  
k trvalému pobytu v té části města, v níž působí osadní výbor, a které jsou 
adresovány orgánům města. 

 
5. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva o slovo, musí mu být  

uděleno. 
 

článek 4 
Zásady prováděných kontrol 

 
1. Výbor zpracuje vlastní plán kontrolní činnosti, který předloží zastupitelstvu ke 

schválení. 
 
2. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina složená z členů výboru nebo celý výbor. 

Předseda výboru určí členy kontrolní skupiny, kterým předá písemné pověření pro 
provedení kontroly. 

 
3. Pověření musí obsahovat označení kontrolovaného útvaru městského úřadu, jména 

kontrolních pracovníků včetně určení vedoucího kontrolní skupiny, je-li ustavena, dále 
předmět kontroly, kontrolované období, termín zahájení kontroly. 

 
4. Předseda výboru má právo požádat vedoucího odboru nebo oddělení městského úřadu o 

zaměstnance-odborníka, kterého poté jmenuje členem kontrolní skupiny. Uvolnění 
uvedeného zaměstnance pro vymezenou činnost  výboru  schvaluje tajemník úřadu. 

 
5. Členové kontrolní skupiny nebo celý výbor mají při své kontrolní činnosti právo 

vstupovat do všech prostor města, na jeho pozemky, požadovat od zaměstnanců města 
informace, písemné materiály a další spolupráci, mají také právo využívat všechny 
technické prostředky města. 

 
6. Provedení kontroly musí být kontrolované osobě oznámeno písemně, předložením 

pověření ke kontrole, minimálně 3 dny před jejím provedením. 
 
7. Členové výboru provádějící kontrolu jsou povinni zjistit skutečný stav věci, kontrolní 

zjištění jsou povinni prokázat doklady. 
 
8. Jako doklady jsou členové výboru povinni používat přednostně fotokopie, v případě 

odebrání originálů zabezpečit jejich řádnou ochranu proti ztrátě, poškození nebo 
zneužití. Jakmile pominou důvody převzetí, musí být dokumenty vráceny kontrolované 
osobě s tím, že originální doklady jsou oprávněni odebírat proti vystavení potvrzení o 
jejich převzetí. 

 
9. Členové výboru provádějící kontrolu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto 
skutečností.  

 
10. Závažné nedostatky, zvláště jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti zjištěné v 

průběhu kontroly, předseda výboru bez zbytečného odkladu oznámí orgánům činným v 
trestním řízení. Zároveň o oznámení informuje prostřednictvím samostatného oddělení 
kanceláře starosty zastupitelstvo. 
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11. Kontrolní skupina nebo kontrolní výbor po ukončení kontrolní akce vypracuje o 

výsledku kontroly zápis o kontrole. Obsah zápisu je uveden v příloze tohoto řádu.  
 
12. Po vyhotovení zápisu předseda výboru, spolu s vedoucím kontrolní skupiny, pokud byla 

ustavena, seznámí s obsahem zápisu o kontrole vedoucího odboru nebo samostatného 
oddělení městského úřadu jehož činnost byla předmětem kontroly a předá mu jedno 
vyhotovení zápisu o kontrole. Odmítne-li odpovědná osoba převzetí zápisu o kontrole 
podepsat, vyznačí předseda výboru tuto skutečnost do zápisu o kontrole. 

 
13. Proti obsahu kontrolního zjištění, uvedeného v zápisu o kontrole, může vedoucí 

kontrolovaného odboru nebo samostatného oddělení podat písemné a zdůvodněné 
námitky, a to ve lhůtě stanovené předsedou výboru při seznámení a předání zápisu. 

 
14. O námitkách rozhodne výbor nadpoloviční většinou hlasu do 30 dnů ode dne doručení 

námitek a toto rozhodnutí podepíše předseda výboru. Při uvedeném rozhodování se 
nepostupuje podle správního řádu. 

 
15. Samostatné oddělení kanceláře starosty města vede přehlednou evidenci zápisů o 

kontrole a zakládá další související písemnosti. 
 

 
článek 5 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Tento jednací a organizační řád se nevztahuje na jednání komisí zřízených radou města 
ani jiných jednorázově zřízených komisí a pracovních skupin. 

 
2. Tento jednací a organizační řád výborů zastupitelstva je závazný pro všechny subjekty 

v něm uvedené. 
 
3. Ve statutu jednotlivých výborů mohou být některá ustanovení upravená odlišně, 

v takovém případě platí ustanovení uvedená ve statutu jednotlivých výborů.  
 
4. Nedílnou součástí tohoto jednacího a organizačního řádu výborů zastupitelstva je 

příloha č. 1, kterou tvoří vzor zápisu o provedené kontrole.  
 
5. Tento jednací a organizační řád výborů zastupitelstva byl vydán Zastupitelstvem města 

Dvůr Králové nad Labem dne 05. 05. 2004 pod č. usnesení 208/2004 – 11. ZM,  nabývá 
účinnosti dnem 15. 05. 2004 a tímto dnem ruší a nahrazuje všechny předchozí 
dokumenty na úseku činnosti výborů zastupitelstva.  

 
 
 
 
 
 
………………………..               ………………..……. 
   Ing. Jiří Rain                   Mgr. Vasil Biben  
   starosta města                   1. místostarosta 
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Příloha č. 1 Vnitřního předpisu Města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2004 - Jednacího a 
organizačního řádu výborů zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem:  

 
Zápis o kontrole č. ……., kterou provedl ……………….. výbor 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem (vzor) 
 

Předmět kontroly: 
 
Kontrolovaný subjekt: 
 
Kontrolu provedli členové výboru: 
 
 
 
v době od …………… do …………………. 
 
 
 
Při kontrole byly zjištěny tyto nedostatky: 
 
 
 
 
 
 
 
Návrhy opatření k odstranění nedostatků: 
 
 
 
 
 
 
Podpis členů výboru, kteří provedli kontrolu: 
 
 
 
Vyjádření zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala: 
 
 
 
 
 
 
Podpisy zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala: 
 
 
Protokol předán Samostatnému oddělení kanceláře starosty města dne:  
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