Jednací a organizační řád Finančního výboru obce Šťáhlavy
Čl. 1
Ustavení výboru
1. Zastupitelstvo obce Šťáhlavy (dále jen zastupitelstvo) na základě zmocnění § 117 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) zřizuje jako svůj iniciativní a kontrolní orgán
Finanční výbor obce Šťáhlavy. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.
2. Členy Finančního výboru obce Šťáhlavy výboru (dále je výbor)jsou občané Šťáhlav podle § 16
zákona (dále jen obec). Členem výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani nikdo
ze zaměstnanců zařazených do obecního úřadu.
3. Počet členů výboru je vždy lichý, minimálně je tříčlenný. Členy výboru volí na návrh
kteréhokoliv člena zastupitelstva po předběžném projednání s kandidáty zastupitelstvo.
4. Člen výboru může na funkci kdykoliv písemně rezignovat. Rovněž může být na základě usnesení
zastupitelstva z této funkce odvolán.
5. V čele výboru stojí předseda, volený zastupitelstvem z řad členů výboru. Předseda musí být
současně členem zastupitelstva. Pro rezignaci a odvolání z funkce předsedy výboru platí článek 1
odst. 4 obdobně.

Čl. 2
Jednání výboru
1. Výbor se schází ke svému jednání podle potřeby. Jednání svolává a řídí předseda výboru nebo
jiný člen výboru. Jednání není veřejné.
2. Výbor při jednání rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, k platnému usnesení výboru
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Hlasování způsobem Per rollam lze
použít při nižší účasti, kdy předseda zašle návrh ke schválení e-mailem každému nepřítomnému
členu a ten jej může touto cestou odsouhlasit.
3. O průběhu jednání výboru a hlasování pořizuje určený člen výboru zápis, jehož součástí
je usnesení výboru podepsané předsedou a listina přítomných. Přílohou zápisů z jednání
finančního výboru jsou i protokoly z prováděných kontrol.
4. Zápis z jednání výbor předloží zastupitelstvu obce tak, že jej předseda předá starostovi obce
a zápisy se rozešlou všem členům zastupitelstva. Zápis z jednání bude přístupný na webu obce
ve složce finančního výboru.

5. Na jednání výboru může být předsedou přizván jako host i člen jiného výboru, starosta,
místostarosta, tajemník, zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, představitel organizace
zřízené obcí či jiné osoby.
6. Výbor není účastníkem řízení, nemůže ukládat úkoly zaměstnancům obecního úřadu ani jiným
osobám, může však od nich vyžadovat podklady pro svoji činnost prostřednictvím tajemníka.

Čl. 3
Předmět činnosti výboru
1. Činnost výboru je zaměřena na:
a) řešení otázek stanovených tímto řádem
b) plnění individuálních úkolů, pokud jsou jimi zastupitelstvem pověřeny
2. Finanční výbor:
a) se vyjadřuje k návrhu rozpočtu obce, rozpočtovému provizoriu, rozpočtovým opatřením
a rozpočtovému výhledu podle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění nejméně 6 dnů
před jednáním schvalovacího orgánu,
b) zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu obce,
c) posuzuje záměr obce zřídit trvalé a dočasné peněžní fondy,
d) projednává návrh na emisi komunálních obligací,
e) vyjadřuje se k poskytování a přijetí půjčky, vzdání se práva a prominutí pohledávky
a zastavení obecního majetku nad 200 tis. Kč,
f) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
g) kontroluje hospodaření příspěvkových a jiných organizací obce a zaujímá k nim
stanovisko,
h) plní další úkoly uložené zastupitelstvem obce, vyplývající a z oprávněných připomínek
občanů.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tento jednací a organizační řád se nevztahuje na jiné v obci zřízené výbory a komise.
2. Za činnost ve výboru může být občanům poskytnuta z rozpočtu obce odměna podle § 81 zákona
o obcích.
3. Tento jednací a organizační řád byl schválen usnesením zastupitelstva
dne 19.12.2018 a nabývá účinnosti dnem 20.12.2018.
4. Tímto jednacím a organizačním řádem se ruší jednací a organizační řád z předchozího období.
…………………………………
starosta obce

………………………………………
místostarosta obce

