Město Bečov nad Teplou, 5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou

JEDNACÍ ŘÁD
FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU

Čl. I
Zřízení finančního výboru
V souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. I) a m) ve spojení s § 117 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zřídilo dne 1.11.2018 Zastupitelstvo města Bečov
nad Teplou Finanční výbor (dále jen Výbor).
Výbor je zřízen pro funkční období 2018-2022.

Čl. II
Působnost výboru
1. Výbor je kontrolním a iniciativním orgánem Zastupitelstva města Bečov nad Teplou (dále jen „ZMě
BnT“). Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor ZMě BnT.
2. Výbor plní úkoly dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích a úkoly, kterými jej pověří ZMě BnT.
3. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města Bečov nad Teplou
(dále jen města BnT), zejména posuzuje návrhy rozpočtu města BnT a předkládá svá stanoviska
ZMě BnT, vyjadřuje se k hospodaření města BnT v návaznosti na plnění schváleného rozpočtu, k
závěrečnému účtu města BnT a k rozpočtovému výhledu.
4. Výbor předkládá návrhy, podněty a stanoviska ZMě BnT.
5. Předseda finančního výboru je pro svou kontrolní činnost oprávněn nahlížet do souvisejících
dokladů a tyto si oproti podpisu i zapůjčit.

Čl. III
Jednání finančního výboru
1. Jednání finančního výboru se konají dle potřeby, na výzvu ZMě BnT, nebo se schází podle předem
stanoveného časového harmonogramu. Výbor je svoláván zpravidla nejméně 7 dní před určeným
termínem.

Město Bečov nad Teplou, 5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou
2. Jednání finančního výboru svolává jeho předseda, při jeho dlouhodobé nepřítomnosti jiný člen
finančního výboru, pověřený zastupitelstvem výkonem práv předsedy finančního výboru. Při
krátkodobé nepřítomnosti zastupuje předsedu člen finančního výboru, kterého předseda písemně
pověří.
3. Členové jsou povinni včas omluvit svoji neúčast na jednání finančního výboru.
4. Jednání finančního výboru jsou zpravidla neveřejná. Veřejná jednání finančního výboru se konají,
vyžaduje-li to vážný zájem na projednávané věci.
5. O každém jednání výboru pořizuje předseda výboru zápis, který musí být vyhotoven nejpozději do
7 dnů po jednání výboru.
6. Zápis o jednání obsahuje zejména tyto údaje:
a) den, místo konání a čas,
b) program jednání,
c) kdo zapisoval průběh jednání,
d) kteří členové výboru byli přítomni, omluveni,
e) v zápisu se též uvede, kdo byl přizván na jednání výboru a zda se zúčastnil,
f) výsledek jednání a případná doporučení.
8. Zprávu z činnosti výboru předkládá předseda výboru ZMě BnT.

Čl. IV
Složení výboru
1. Výbor má 3 členy. Výbor tvoří předseda výboru a členové výboru.
2. ZMě BnT je vyhrazeno volit předsedu a členy výboru a odvolávat je z funkce.

Jednací řád Finančního výboru schválilo ZMě BnT dne 30.07.2019, usnesení č. 08/03B/2019.
Bc. Anna Kubincová DiS. - předsedkyně Finančního výboru

