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ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem na základě usnesení ZM č. Z/507/2013, přijatého na 21. zasedání dne 
05.12.2013 zřídilo organizační složku Kontrola a interní audit a vymezilo majetek ve vlastnictví města 
předaný do složce do správy. Účelem zřízení organizační složky města bylo zajišťování vnitřního 
kontrolního systému formou funkčně nezávislého kontrolního subjektu. Počet zaměstnanců organizační 
složky určovala rada města, která jmenovala i vedoucího organizační složky. Organizační složka měla 
dva zaměstnance.
S ukončením pracovního poměru vedoucího organizační složky ke konci měsíce března 2020 bylo 
vyhodnoceno fungování organizační složky od doby jejího zřízení do současnosti, kde je možno 
konstatovat, že dosavadní model byl organizačně i personálně předimenzován. Ve smyslu ust. § 28 odst. 
2 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění uvnitř orgánu veřejné správy zajišťuje 
interní audit funkčně nezávislý útvar, případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec, organizačně 
oddělený od řídících výkonných struktur. V rámci úpravy organizačního řádu - VP č. 5/2020 Organizační 
řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem byl pracovník kontroly a interního auditu zařazen pod 
přímé řízení starosty města a je organizačně oddělen od řídících výkonných struktur.
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby ZM ve smyslu ust. 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění zrušilo organizační složku Kontrola a interní audit města Dvůr Králové nad 
Labem ke dni 12.06.2020.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 20. 5. 2020

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 21, kryto: ANO, částka: 00,0 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. ruší

1.1. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
organizační složku Kontrola a interní audit města Dvůr Králové nad Labem ke dni 
12.06.2020.

2. ukládá

vedoucímu RAF

2.1. přesunout v rámci rozpočtu města finanční prostředky k zajištění provozu organizační 
složky Kontrola a interní audit od doby jejího zrušení pod rámec příslušných částí a 
položek rozpočtu města v souladu s jejich určením dle rozpočtové skladby a novým 
vymezením dle Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Termín: 30. 6. 2020

PŘÍLOHY:



ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk


