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Kontrolní výbor  
města Šluknov 

 

 

 

ZÁPIS č. 1/2022 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
KONTROLNÍHO VÝBORU MĚSTA ŠLUKNOV  

(volební období 2022-2026) 

 

Přítomni: Miloš Vyskočil ; Mgr. Jan Matějka ; Tomáš Rozvoral DiS. 

 

Kontrolní výbor zahájil své zasedání v 17:00. Bylo zkonstatováno, že všichni členové byli přítomni a tímto byl 
Kontrolní výbor shledán usnášeníschopným.  

 

Jednání vedl předseda Kontrolního výboru – Miloš Vyskočil.  

 

Program zasedání v bodech: 

1. Ustanovení formátu Jednacího řádu Kontrolního výboru města Šluknov 

2. Představení a diskuse k Plánu činnosti Kontrolního výboru města Šluknov pro rok 2023 

3. Diskuse k formátu spolupráce s Finančním výborem města Šluknov.  

4. Všeobecná diskuse k činnosti Kontrolního výboru.  

Bod č.1 – Formát Jednacího řádu města Šluknov 

Členové Kontrolního výboru shledávají současný formát dokumentu – Jednací řád Kontrolního výboru města 
Šluknov, který byl přijat a schválen jako platný na 3. zasedání zastupitelstva města Šluknov dne 12.03.2015 
(usnesením číslo 49/03Z/2015) za obsahově i formálně vyhovující a navrhují tedy, aby byl tento formát i nadále 
uznán jako platný pro následující volební období 2022-2026 ve vztahu k činnosti Kontrolního výboru města 
Šluknov.  

 

Bod č. 2 – Plán činnosti Kontrolního výboru města Šluknov pro rok 2023 

 

Členy kontrolního výboru byl vypracován dokument – Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2023. Tento 
dokument je předložen zastupitelům města Šluknov ke schválení na zasedání zastupitelstva města Šluknov, 
konaném dne 14.12.2022. Kontrolní Výbor doporučuje tento dokument schválit v takové podobě, v jaké je 
předkládán.  
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Bod č. 3 – Diskuse k formátu spolupráce s Finančním výborem města Šluknov 

Byla nastíněna podoba možné spolupráce s Finančním výborem města Šluknov s cílem dosáhnout 
ještě lepších výsledků.  

 

Bod č. 4 – Všeobecná diskuse  

 Členové Kontrolního výboru předpokládají, že po následujícím zasedání zastupitelstva města Šluknov 
budou předkládané řídící dokumenty, potřebné k činnosti Kontrolního výboru, hlasováním přijaty za platné a 
následná činnost Kontrolního výboru pro rok 2023 se bude řídit shora uvedeným.  

 

 

Kontrolní výbor ukončil zasedání v 19:00 hodin.  

Následující zasedání Kontrolního výboru proběhne dne 8.1.2023 

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru vyhotovil – Miloš Vyskočil 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 


