
Kontrolní výbor obce Velké Přílepy 

(zpráva kontrolního výboru pro Obecní Zpravodaj, která byla na vyžádání redaktorky 
Zpravodaje doručena 3.3.2015, Zpravodaj ji nakonec odmítnul zveřejnit) 

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy schválilo kontrolní výbor ve složení Kamila 
Handlová (předsedkyně výboru), Veronika Soukupová, Richard Kapsa. 

Úkoly kontrolního výboru jsou vymezeny v zákoně o obcích. Kontrolní výbor má za 
úkol kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a kontrolu dodržování právních 
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem ve věcech samostatné působnosti 
obce. 

Plánujeme se scházet každé čtvrtletí, zatím jsme se sešli jednou v závěru loňského 
roku. Kromě pravomocí daných zákonem máme v plánu činností také kontrolu 
efektivnosti zacházení s obecními prostředky a majetkem. V první fázi budeme 
kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva z minulosti, zda došlo k jejich realizaci a 
dodržování. Zaměříme se rovněž na smlouvy, které v minulosti obec uzavřela 
s firmami, které měly povinnost poskytovat obci dle smluv finanční či nefinanční 
plnění a u nichž není jasné, zda jsou smlouvy řádně plněny. Všechny priority a úkoly* 
výboru jsou k nalezení v rámci usnesení zastupitelstva, která jsou k dispozici na 
elektronické úřední desce obce. 

Vzhledem k volebnímu výsledku, není stávající vedení naší obce založeno na 
koaliční spolupráci, což zvyšuje riziko „válcování“ opozice vládnoucím sdružením. I 
když se už náznaky ve formě ztěžování přístupu k informacím objevily, pevně 
věříme, že nakonec fungování zastupitelstva i výborů bude založeno na vzájemné 
spolupráci. 

Kamila Handlová 
předsedkyně kontrolního výboru 

___________________________________________________________________ 

 

* pro seznámení s prioritami a úkoly kontrolního výboru níže přikládáme usnesení, 
které požadoval kontrolní výbor od zastupitelstva schválit na veřejném jednání dne 
5.3.2015, aby mohl řádně vykonávat svou činnost.  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje úkoly kontrolního výboru následovně: 

o Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce (včetně minulých volebních 
období, pokud mají přesah do současnosti). 

o Kontrola dodržování právních předpisů zastupitelstvem, ostatními výbory  
a obecním úřadem v rámci samostatné působnosti. 

o Kontrola efektivnosti zacházení s obecními prostředky a majetkem: 
 definování a specifikace požadavků 
 výběr a schválení dodavatele (veřejné zakázky) 
 smluvní dokumentace a platba 



o kontrola řádného plnění smluvních závazků ze smluv, které obec v minulosti 
uzavřela a z nichž měla či má nárok na finanční či nefinanční plnění od 
protistran 

o kontrola řádné správy obecního majetku 
o kontrola způsobu řízení subjektů, které zřizuje obec, včetně řízení motivace 

lidských zdrojů. 
 

Výsledek hlasování: 2 pro (Kapsa, Morysek), 0 proti, 5 zdržel se (Čermáková, Hošek, 

Bečka, Němec, Smidžárová) – neschváleno 

 

Priority/úkoly pro kontrolní výbor zastupitelstvo schválilo v tomto znění již 2x před 
tímto hlasováním. V okamžiku, kdy kontrolní výbor požádal o předložení prvních 
dokumentů ke kontrole, obecní úřad začal slovíčkařit s tím, že zastupitelstvo schválilo 
pouze „priority“, což kontrolní výbor neopravňuje realizovat kontrolu jednotlivých 
bodů, protože kontrolovat může pouze „úkoly“. Požádali jsme tedy o přeschválení 
oblastí ke kontrole na „úkoly“, což většina zastupitelů odmítla s odkazem na údajnou 
nekonkrétnost. Největší hysterii (zejména u zastupitelů Smidžárová, Hošek, 
Čermáková) vyvolává poslední bod z výše uvedených úkolů. 

Kontrolní výbor bude postupovat dále tak, že si nechá schvalovat postupně jednotlivé 
úkoly od zastupitelstva a věří, že kontroverze i určitá hysterie časem pomine. Do této 
chvíle však bylo kontrolnímu výboru znemožněno vykonávat kontrolní činnost. 


