
 
 
 
 
 
Město Příbram                                                    Pro jednání ZM 

odbor :  vnitřních věcí  dne:  05.09.2016 

 
Název bodu jednání:      
Statut finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram  
 
Předkládá: Rada města Příbram  
    
Zpracoval: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS.  
 
Napsala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS. 
 
Text usnesení RM: 
R.usn.č.792/2016        
Rada I.  d o p o r u č u j e   ZM  

a) vydat Statut finančního výboru v upraveném znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
b) vydat Statut kontrolního výboru v upraveném znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu. 
II.  u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu ZM dne 05.09.2016.                                                       

 

 
Návrh na usnesení:  
ZM          v y d á v á   -   n e v y d á v á 

a) Statut finančního výboru ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
b) Statut kontrolního výboru ve znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 
Důvodová zpráva:   
Rada města Příbram předkládá návrh nového znění Statutu finančního výboru Zastupitelstva města 
Příbram a návrh nového znění Statutu kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram projednal na svém jednání stávající podobu Statutu 
finančního výboru a navrhl jeho změnu. K tomuto návrhu bylo přijato usnesení č. 22/2015 ze dne 
15.04.2015, kterým finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Příbram vydat nový Statut 
finančního výboru. 
 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Příbram projednal na svém jednání stávající podobu Statutu 
kontrolního výboru a navrhl jeho změnu. K tomuto návrhu bylo přijato usnesení pod bodem č 6 ze dne 
17.02.2016, kterým kontrolní výbor schvaluje úpravy Statutu kontrolního výboru a ukládá 
koordinátorovi zajistit předložení upraveného statutu ke schválení do zastupitelstva města. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že strukturu, charakter, způsob jednání finančního a kontrolního výboru      
(§ 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů),  
upravuje téměř totožná právní úprava (vyjma § 199, odst. 2, 3 zákona č. 128//2000 Sb.), byly návrhy 
statutů v tomto smyslu upraveny a předloženy k vyjádření koordinátorům a předsedům výborů. 
K předkládaným návrhům statutů nebyly vzneseny další připomínky. 
 
Rada města Příbram na svém jednání dne 22.08.2016 svým usnesením (R.usn.č.792/2016) 
doporučila ZM vydat předmětné statuty v upraveném znění, a to: 

1. v případě Statutu finančního výboru RM navrhla nahradit text v oddílu III., odst. 2, písm. e) 
„kontroluje správnost evidence příjmů a výdajů“  textem „hodnotí hospodárnost nakládání 
s aktivy města a dává podněty k jejímu zlepšení“, 

2. v případě Statutu kontrolního výboru RM navrhla nahradit text v oddílu III, odst. 2, písm. c) 
„správnost postupů a úplnost stavu a pohybu majetku, příjmů a výdajů“ textem „dodržování 
vnitřních předpisů města a jeho příspěvkových organizací“. 

 


