JEDNAcí ŘÁo

rlľllĺcľĺnoyŕeonu

(zÍizený podle $ 1 17 a násl. zákona o obcích)

cuÁľĺex't
Úvodnĺ ustanovení
Jednací řád finančníhoqýboru upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování

uýborů.

clÁľer z
Postavení výboru
(1) Zastupitelstvo zřizuje a zrušuje finaněnívýbor v souladu s ustanovením $ 84 odst. 2 písm. l) a $

117 anásl. zákona o obcích.

(2) Finančnívýbor je iniciativnía kontrolníorgán zastupitelstva (s 117 zákona o obcĺch)
(3) Náplň činnosti finaněního výboru a kontrolního výboru stanoví $ 'ĺ19 zákona o obcích, náplň
činnosti osadnĺho výboru stanoví$ 121 zákona o obcích. ostatním výborům stanovĺ náplň činnosti a
Úkoly zastupitelstvo (s 118 zákona o obcích).
(4) Finančnívýbor je ze své ěinnosti odpovědný zastupitelstvu ($ í í8 odst. 1 zákona o obcĺch)
(5) Finančnívýbor se skládá z předsedy a dalšíchčlenů,které volí a odvolává zastupitelstvo.
Předsedou výboru je vżdy člen zastupitelstva; to neplatí, jde_li o předsedu osadního výboru (s 117
odst. 4 zákona o obcĺch)'

Členy osadního výboru jsou občanéobce, kteříjsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro
kterou je osadní výbor zřizen (s 120 odst. 2 zákona o obcích).
Členy výboru pro národnostní menšiny jsou zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz
utvořený podle zvláštního zákona; vŽdy však příslušnícĺnárodnostních menšin musí tvořit nejméně
polovinu všech Ölenů vyiboruao)1$ 117 odst. 3 zákona o obcĺch).
Výbor size svých členůmůŽe zvolit místopředsedu (mĺstopředsedy)
(6) Počet členůvýboru stanovízastupitelstvo podle potřeby příslušnéhoodvětví' ve kterém výbor
vyvíjísvojičinnost, vŽdy mávšak min. 3 členy.al) Počet členůvýboru je vŽdy lichý ($ ííąs 119, s 120
zákona o obcĺch).
(7) Funkce člena finančnívýborzanikáa2)'.

a) ukoněením hlasováníve druhý den voleb, popř. nových voleb do zastupitelstva obce,
b) okamŽikem, ve kterém člen finanění výbor oznámi na zasedání zastupitelstva, że ze své funkce
odstupuje,

c) písemným oznámením o odstoupení z funkce ělena finančníhovýboru, a to dnem, kteý člen
finančního výboru jako den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemnéoznámení o odstoupenĺ
doručeno orgánům obce nebo předsedovi finančního výboru,

d) dnem následujícĺm po dni, ve kterém člen Íinančníhornýboru oznámil na jednání finančníhovýboru,
Že ze své funkce odstupuje; tato skutecnost se uvádí v zápĺsu z jednání finäncního výboru; přeđseda
finančního výboru o této skuteönosti informuje nejbliŽšízasedáni zastupĺtelstva obce,

e) Úmrtím člena finančníhovýboru,
f) odvoláním.

cLÁľĺexg
Jednání fi naněního výboru
(1) Finančnívýbor se schází podle potřeby nejméně však jedenkrát za čtvrt roku.
(2) Finančnívýbor svolává předseda fĺnančníhovýboru a určuje místo, čas a pořad jednání finančního
uýboru.
(3) Finančnívýbor jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládajíčlenové

finančního výboru, příp' obecní úřad.

(4) Jednání finančníhovýboru je neveřejné.
(5) Jednání finančníhovýboru se zúčastňujíjehočlenové.Jejich členstvíjenezastupitelné. Finanční
výbor si můŽe přizvat na jednání dalšíodbornĺky, kteří se jednání finančnlho výboru zÚčastňují s
hlasem poradním. o účastĺpřizvaných osob na jednání finančníhovýboru rozńodují jeho členové

hlasováním.

(6) NemůŽe-li se člen výjimečně zúčastnitjednání fĺnančníhovýboru, oznámí předem předsedovi
finančního výboru důvody své nepřítomnosti, příp. své stanovisko k projednávané záleŽitosti. Toto
stanovisko však nenahrazuje hlasování a jiný člen finančníhovýboru nemůŽe za nepřítomného člena
finančního výboru hlasovat.

řídíjeho předseda. V jeho nepřítomnosti řídífinančnívýbor
místopředseda, popř. ijiný člen finančního výboru pověřený předsedou'
(7) Jednání finančníhovýboru

(8) o účastina jednání finančníhovýboru se pořídíprezenčnílistina s vlastnoručnímpodpisem
kaŽdého Účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání finančního výboru.

o kaŽdém jednání se pořizuje zápis, kteý podepĺsuje ten, kdo jednání řídil. V zápĺsu se vŽdy
uvede počet přítomných členůfinančního výboru, schválený program, průběh a výsledek hlasoúánía
přijatá usnesení'a3)
(9)

(10) V případě, że finančnívýborprovádíkontrolu, o provedené kontrole finančního výboru pořídí
zápis, kteý obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjĺštěny a návrhy opatření směřující
k odstranění nedostatků . Zápis podepisuje ělen finančníhovýboru, kteý provedl kontrolu, a
zaměstnanec, jehoŽ ěinnosti se kontrola týkala. Fĺnančnívýbornásledně předloŽízápis zastupitelstvu'
k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřĺpadě zaměstnanců, jejichŽ činnosti se kontrola týkaĺa (s 11g
odst. 4, 5 zákona o obcích).
(11) Nejpozději do.'10 dnů po skončeníjednánífinančníhovýboru musí být zápis a usnesení předány

obecnímu úřadu.aa)

člÁľĺerł
Usnesení finančníhovýboru a hlasování

(1) Finančnívýbor je způsobiĺýse usnášet, jestliŽe je přítomna nadpoloviění většina všech jeho členů.
(2) Usnesenífinančníhovýboru je platné, pokud s ním vyslovila svůj souhlas nadpolovičnívětšina
všech členůfinančního výboru (s 118 odsŕ. 3 zákona o obcĺch).
(3) Usnesení, stanoviska azávěry finančníhovýboru vyŽádané k materiálům zastupitelstva se uvádějí
jako příloha materiálu, příp. jsou předsedou finančního výboru sdělena na zasedánízastupitelstva.

clÁľer s
Jiná ustanovení
(1) Finančnívýborpředkládá nejméně 1xza rok zastupitelstvu zprávu o své činnosti, a to zpravidla

písemně.

(2)V zĄmu úspěšnéhoplněníspolečnýchúkolůvýbory vzájemně spolupracujĺ, popř.koordinujísvou
činnost ve věcech společných pro více odvětví. VyŽaduje_ĺi to zájem věci, mohou výbory jednai
společně a podávat zastupitelstvu společnézprávy, návrhy, stanoviska apod.
(3) Písemnostivyhotovené finančnímvýborem se označujív záhlaví názvem obce, uvedením
zastupitelstva a názvem výboru, kteý písemnost vyhotovil (s 111 zákona o obcĺch).

V Dobřej ovicích 24.1.201
Martin Joza

lng. Petr Štcpan

lng. Martin Hloušek
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