Obec Obrnice

Statut Finančního výboru – volební období 2014 - 2018
I. Vznik finančního výboru
Finanční výbor byl zřízen dle § 117 odst.2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na ustavujícím
zasedání zastupitelstva obce dne 4.11.2014, usnesení č. UZO 8a/2014 jako orgán
Zastupitelstva obce Obrnice..
II. Působnost finančního výboru
1)Finanční výbor byl zřízen jako iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva obce Obrnice
2)Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce dle
§ 119 odst. 2 písmeno a), zákona č.128/2000 Sb.,o obcích.
3)Zastupitelstvo obce řídí činnost finančního výboru, stanovuje náplň a úkoly, jimiž ho
pověřuje dle § 119 odst. 2 , písmeno b), zákona č.128/2000Sb.,o obcích.
4)Finanční výbor je výkonným orgánem zastupitelstva obce ,svá stanoviska a návrhy
předkládá Zastupitelstvu obce Obrnice, plní úkoly, kterými je pověřen. Ze své činnosti
odpovídá výbor Zastupitelstvu obce Obrnice.
5)Finanční výbor se řídí platnými zákony, předpisy, normami a vychází z usnesení
zastupitelstva obce.
III. Složení výboru
1)Počet členů výboru je vždy lichý, je pětičlenný a schází se podle potřeby.
2) Finanční výbor je složen z předsedy zvoleného na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce dne 4.11.2014, usnesení č. UZO 8b/2014 a ostatních členů zvolených na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva obce Obrnice dne 4.11.2014 usnesení č. UZO 8c/2014.
3) Předsedou finančního výboru je vždy člen zastupitelstva obce, který zastupuje výbor na
veřejnosti, řídí a organizuje jeho činnost vč. kontroly plnění úkolů členů výboru.
4) Návrhy na změny ve složení finančního výboru předkládá zastupitelstvu obce předseda
výboru nebo člen zastupitelstva obce.
5) Předseda finančního výboru :
- připravuje program jednání finančního výboru ve spolupráci s členy výboru,
- svolává zasedání finančního výboru dle potřeby vč.přizvání dalších osob,
- řídí zasedání finančního výboru nebo může pověřit řízením zasedání jiného člena
tohoto výboru,pověřeným členem výboru je paní Ivana Grolmusová.

- doporučuje ke schválení finančnímu výboru svou osobu, člena nebo členy výboru,
kteří budou pověřeni provedením kontroly na základě usnesení zastupitelstva
obce,
- předkládá zastupitelstvu obce zápisy a usnesení z jednání finančního výboru a z
provedených kontrol, dle plánu
- předkládá zastupitelstvu obce rámcový plán kontrolní činnosti na volební období
roku 2014-2018
6) Člen finančního výboru :
- provádí kontrolu na základě usnesení zastupitelstva obce a schváleného rámcového plánu
činnosti na období 2014-2018
- předkládá finančnímu výboru návrhy na doporučení a závěry směrem
k zastupitelstvu obce
- předkládá finančnímu výboru návrh na přizvání dalších osob k jednání výboru
- má právo na uvedení odlišného stanoviska k projednávané problematice v zápise
finančního výboru, pokud o to požádá
7) Hosté :
- jednání finančního výboru se mohou zúčastnit nebo na jednání mohou být
přizvány osoby, pokud jejich účast schválí nadpoloviční většina všech členů
výboru
IV. Činnost finančního výboru
1) Finanční výbor je usnášení schopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů
výboru .
2) O přijetí návrhů, návrhů na usnesení nebo doporučení rozhoduje výbor nadpoloviční
většinou všech členů výboru.
3) Hlasování probíhá aklamací pod řízením předsedy nebo jím pověřeným členem výboru.
4) Zasedání finančního výboru je neveřejné.
5) Finanční výbor ze svého zasedání pořizuje zápis, který obsahuje zejména tyto údaje :
- termín jednání
- účast
- program,
- závěry jednání ,
- usnesení, která jsou platná pokud jsou schválena nadpoloviční většinou všech členů výboru
( ne většinou přítomných členů )
6) Usnesení finančního výboru a zápis se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda
výboru a ověřovatel zápisu, předkládá jej do jednání zastupitelstva obce .
7) Kontrolní činnost :
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem obce v souladu s § 38 a § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Finanční výbor může iniciativně navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků obce
z rozpočtu obce.
Finanční výbor má ve své pravomoci kontrolu hospodaření s majetkem obce
O provedené kontrole, kterou provedou členové finančního výboru na základě usnesení
zastupitelstva obce,nebo rámcového plánu činnosti , výbor pořídí zápis.
Zápis obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření
směřující k odstranění nedostatků.
Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
8) Další činnost :
a) Vyjadřuje se k realizaci rozpočtu obce v souladu s pravidly stanovenými pro hospodaření
obsažené v zákoně č. 250/2000 Sb. vč. zhodnocení hospodaření obce za uplynulý rok. Tato
kontrolní činnost má charakter preventivní a průběžné kontroly
b) Projednává rozpočtové změny schváleného rozpočtu v souladu s § 4,odst.5, zákona
č.250/2000 Sb. Tato kontrolní činnost má charakter preventivní a průběžné kontroly.
c) Vyjadřuje se k žádostem o navýšení rozpočtu organizačních složek ( knihovna, PO,ICVA),
navýšení rozpočtu příspěvkovým organizacím založeným obcí
( MŠ,ZŠ,OCSS), její následné preventivní a průběžné kontroly hospodaření v rozsahu
poskytnutého finančního navýšení příspěvku a předložit do ZO případné návrhy na zlepšení
hospodaření .
d) Vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízením obce, kterými se stanoví
místní podmínky uplatnění poplatků.
e) Vyjadřuje se k účetní uzávěrce obce ,jejíž postupy jsou v souladu s vyhláškou č. 220/2013
Sb., závěrečného účtu obce vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
rok dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
f) Vyjadřuje se v případě nedostatku finančních zdrojů k příjmovým návratným finančním
výpomocím úvěrům a půjčkám.
g) V návaznosti na hospodaření obce s rozpočtem sleduje způsob hospodaření s peněžními
fondy obce zejména s FRR a SFRB
h) Výbor plní další úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo obce Obrnice
Schváleno na Zastupitelstvu obce dne 19. 12. 2014

