
Jednací řád finančního výboru 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Finanční výbor zastupitelstva města plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo města. 

2. Ze své činnosti se finanční výbor zodpovídá zastupitelstvu města. 

 

Článek II. 

Složení finančního výboru 

1. Výbor je složen z předsedy, který je vždy členem zastupitelstva města. 

2. Výbor je dále složen z dalších členů výborů zvolených zastupitelstvem města. 

3. Počet členů výboru je vždy lichý a nejméně tříčlenný. 

4. Členy výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu, ani osoby 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu. 

 

Článek III. 

1. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. 

a) Projednává návrh rozpočtu na následující kalendářní rok, zabývá se objektivním 

zhodnocením reálnosti příjmů města a hodnocení požadavků na rozpočet města v 

oblasti výdajů. 

b) Kontroluje a vyjadřuje se k hospodaření dle schváleného rozpočtu města. 

c) Zpracovává vlastní rozbory hospodaření města. 

d) Navrhuje změny schváleného rozpočtu města, především v souvislosti 

s překračováním příjmů města nebo v případě, že by mohlo dojít k překročení výdajů 

města (vznik rozpočtového schodku). 

e) Vyjadřuje se k žádostem o příspěvky, půjčky, apod. čerpané z rozpočtu města, dále se 

vyjadřuje k úlevám na poplatcích, o nichž rozhodují orgány obce, popř. o úlevách na 

daních, k nimž se město vyjadřuje. 

f) Vyjadřuje se k návrhům cenových map nebo jiných cenových opatření v působnosti 

města  a k návrhu obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví místní podmínky 

uplatnění daně z nemovitosti. 

g) Vyjadřuje se ke zprávě auditora. 

h) Vyjadřuje se k plánu práce a ke kontrolním zjištěním městského auditu ve vztahu 

k hospodaření s finančními prostředky poskytovanými městem jiným subjektům. 

i) Kontroluje a vyjadřuje se k vyúčtování hospodaření města za předcházející kalendářní 

rok. 

j) Vyjadřuje se k přijímaným finančním výpomocem, úvěrům a půjčkám. 

k) Vyjadřuje se  a iniciativně ovlivňuje způsob hospodaření s peněžními fondy města. 

l) Kontroluje provedení roční inventarizace majetku města včetně majetku organizací, 

kde je město zřizovatelem. 

m) Kontroluje hospodaření města s pohledávkami včetně vedení předepsané evidence 

pohledávek. 

 

2. Výbor plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. 

 



Článek IV. 

Jednání finančního výboru 

 

1. Výbor se schází podle plánu práce. 

2. Jednání výboru je neveřejné. 

3. Výbor je usnášení schopen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

4. Pozvánku členům výboru a pozvaným účastníkům na jednání zasílá předseda alespoň 

sedm dnů před jednáním. 

5. Účast na jednání je povinná, nemůže-li se člen dostavit, omluví svou neúčast předem 

předsedovi. 

6. Program jednání navrhuje předseda. 

7. Předseda rozhoduje o přizvaných na jednání výboru. 

8. Materiál pro jednání předkládá předseda, popř. pověřený člen. 

9. Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru. 

10. Po zahájení jednání se předloží program jednání ke schválení, členové mohou navrhnout  

doplnění programu jednání o další body. 

11. Po schválení programu jednání se projednávají jednotlivé body programu. 

12. Každý člen má právo přihlásit se u předsedajícího o slovo. Předsedající má právo udělit  

slovo i dalším pozvaným účastníkům. 

13. Z jednání se pořizuje zápis, který obsahuje prezenci, program, projednávání jednotlivých 

bodů programu, přijatá usnesení s výsledky hlasování, popř. odchylné stanovisko členů. 

14. Před hlasováním o návrhu usnesení seznámí předsedající členy s jeho zněním a zjistí,  

nejsou-li k němu dotazy a připomínky. 

15. Poté se o usnesení výboru hlasuje zdvižením ruky. 

16. Usnesení  je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů. 

17. Usnesení vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru. 

18. Výbor provádí pravidelně kontrolu plnění usnesení, zprávu o plnění usnesení předkládá   

předseda. 

19. Zápis  z jednání výboru je předkládán zastupitelstvu obce. 

 

 

 

Článek V. 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Jednací řád finančního výboru byl schválen zastupitelstvem obce, usnesení č. 66/14. 

2. Jednací řád nabývá účinnosti 11.12.2014. 

 

 

 


