JEDNACÍ ŘÁD
Výboru kontrolního
Městské části Praha – Velká Chuchle
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád upravuje postavení, základní úkoly, oprávnění a povinnosti výboru kontrolního.
Čl. 2
Postavení a úkoly výboru
a) Postavení výboru:
1. Výbor je poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha – Velká
Chuchle.
2. Počet členů výboru musí být vždy lichý.
3. Výbor zřizuje zastupitelstvo městské části a na návrh starosty volí předsedu
výboru z řad členů zastupitelstva městské části.
4. Tajemníka výboru určuje tajemník ÚMČ z řad zaměstnanců úřadu městské
části.
5. Zastupitelstvo schvaluje jednací řád výboru a využívá výsledky jeho činnosti
při svém rozhodování.
6. Ze své činnosti se výbor odpovídá ZMČ.
7. Výbor nemá samostatnou rozhodovací pravomoc.
8. Výbor nemůže ukládat úkoly zaměstnancům ani ÚMČ, k tomu je ze zákona
oprávněn pouze starosta nebo zastupitelstvo MČ.
b) Základní úkoly výboru:
1. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva MČ
2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ Praha – Velká
Chuchle.
3. Plní další úkoly, jimž ho pověří zastupitelstvo MČ.

Čl. 3
Působnost výboru
Působnost výboru se vztahuje na celé katastrální území městské části a vlastní úřad
MČ.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů výboru
1. Členové výboru mohou provádět činnost v rozsahu zák. č. 131/2000 Sb. o
hl.m.Praze.
Při provádění své činnosti jsou členové výboru oprávněni požadovat potřebné
podklady a informace od orgánů a zaměstnanců MČ k úspěšnému výkonu
jejich kontrolní činnosti.
2. Členové výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost s ohledem na povinnosti
vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů
Povinnosti mlčenlivosti je může zbavit pouze zastupitelstvo MČ svým
rozhodnutím.
3. Výbor může předkládat zastupitelstvu návrhy a podněty z vlastní iniciativy.
Čl. 5
Vnitřní organizace výboru
1. Předseda výboru řídí a organizuje práci výboru, svolává schůze a řídí jejich
program.
2. Členové výboru jsou jako jednotlivci nebo jako členové skupin pověřováni
výborem konkrétními úkoly.
Čl. 6
Jednání výboru
1. Jednání výboru se konají dle potřeby.
2. Jednání a program řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen
výboru (dále jen předsedající).
3. Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů.
4. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.
5. Výbor je schopen jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Zápis vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje jej předseda výboru.
Čl. 7
Závěrečné ustanovení
Tento jednací řád výboru kontrolního byl schválen Usnesením ZMČ č. …../2015
ze dne 2.3.2015 bod …… a nabývá platnosti dnem podpisu starostou MČ a
předsedou výboru. Zároveň tímto předchozí jednací řády výboru kontrolního
pozbývají platnosti.

……………………………
předseda výboru
Praha – Velká Chuchle dne:

……………………….
starosta

