
Město Příbram Pro jednání ZM

Odbor : vnitřních věcí _dne: 17.12.2018

Název bodu jednání:

Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr, Ivana Novotná-Kuzmova, DiS., vedouci OW-

Projednáno: v RM dne 26312018, usn.č.1187í2018

Text usneseni RM:

Rada !. doporučuje ZM

stanovit maximáíní počet číanú výborů na 9 v tomto síoženr':

Finanční výbor ZM Příbram

předseda: Marta Frýbortová (ANO 2011)

číenové:

1x zástupce .: ANO 2011, 1x zástupce z ODS, 1x zástupce z České pirátské strany, 1x zástupce

2 KSČM, fx zástupce : Šance pro Příbram. 1x zástupce : Příbramácí pro Příbram, 1x zástupce z TOP

09, 1x zástupce z OHK.

Koníroíní výborZM Příbram

předseda: Mgr, Jirina Humiová (KSČM)

číenově:

1x zástupce : Šance pro Příbram, 2x zástupce 2 ANO 2011, 1x zástupce z TOP 09, 1x zastupce

zODS, 1x zástupce z České pirátské strany, 1x zástupce zPříbramácí pro Příbram, 1x zástupce

z OHK.

íí. u !( i a d &

OW zařadit přediožený materia! do programu zasedání ZM dne 17.12.2018.

Návrhy na usnesení:

ZM |. z ř i :] e

Finanční výbor ZM Příbram.

Kontrolní výbor ZM Příbram.

il. 3 i a n o v i

maximální početčienů výborů na 9 v tomto složení:

1) Finanční výbor — 2 zastupci ZANO 2011. 1 zástupce zODS, 1 zástupce zČeské pirátské

strany, 1 zástupce 2 KSČM, 1 zástupce z Šance pro Příbram, 1 zástupce z Příbramáci pro

Příbram, 1 zástupce 2 TOP 09, 1 zástupce z OHK.

2) Kontrolní výbor — 2 zástupci 2 ANO 2011, 1 zástupce zODS, 1 zástupce zČeské pirátské

strany, 1 zástupce s KSČM, 1 zástupce ?. Šance pro Příbram, 1 zástupce : Příbramaci pro

Příbram, 1 zástupce z TOP 09. 1 zástupce z OHK.

lil, v o I i

na volební období 2018 — 2022

1) předsedu Finančního výboru ZM Příbram:

2) členy Finančního výboru ZM Příbram: ..

IV. v o i i

na volební období 2018 — 2022

1) předsedu Kontrolniho výboru ZM Příbram: ..

2) čteny Kontrolniho výboru ZM Příbram:
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Důvodová zpráva

5 117 a násl. zákona č, 1282000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimo

jiné stanovi: Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Sva

stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy

finanční a kontrolní výbor.

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce a mají za úkol provadet dohled nad určenými

oblastmi, vykonat dohled, podávat zastupitelstvu zprávy a navrhovat opatření knaprave. Ze své

činnosti se výbory zodpovídají zastupitelstvu oboe. Výbory samy o sobe nemají pravomoc ukládat

úkoly či realizovat, popřípadě iniciovat opatření k nápravě. Tato cinnost již. náleži zastupitelstvu obce,

jemuž výbory zajišťují k příslušnému rozhodnuti podklady. Počet členů výboru je vždy lichý. Finanční

a kontrolní výbor jsou nejméně tříčlenné, Jejich cleny nemohou být starosta, místostarosta, tajemník

obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, Předsedou

finančního a kontrolního výboru je vždy člen zastupitelstva obce, ktereho voll, stejně jako ostatní

členy, zastupitelstvo obce Funkční období Hnančnlho a kontrolního výboru končí současné

stunkčním obdobím zastupitelstva obce, tedy zánikem mandátů jednotlivých členů zastupitelstva

obce.

Zastupitelstvo města Příbram schválilo na svém zasedání dne 05.09.2016, usnč. 525í2026íZM „Statut

finančního výboru“ & „Statut kontrolního výboru" společně s „Jednacim řádem výborů zastupitelstva".

Dle výše uvedeného statutu finančního výboru (či. 1, odst. 6) a statutu kontrolního výboru (či. 1, odst.

G): „Tajemnik městského úřadu stanovi koordinátora výboru z řad vedoucích odborů. Přihliži přitom na

příbuznost problematiky odboru s posláním finančníhoíkontrolniho výboru, Koordinator není členem

výboru“.

Jednotlivé návrhy jsou uvedeny v příloze č, 1 — „Přehíed kandidatů".



Mesto Příbram

příloha c. 1í1

Přehled kandidátů

FINANČNÍ VÝBOR

Volební strana, OHK Jméno Adresa

KS " M In. Ladislav Michvocík |

ANO 2011 Marta Fr'bertová - ředsedk né |

in, Naděžda Voborská |

fm. Ivan Fuksa |

__ eská oirátská strana lnu, Jan Poskočil |

Karel Nekoín', BBus Hons |

TOP 09 Mr, Marek koloud - ředseda |

__Přibramáci nro Příbram Frantisek Ca'thaml |

OHK ln, Václav Dvořák |

- v případě. že za volební stranu bude volen jeden člen ípředsedaí navrhuje:

. Šance pro Příbram — Mgr. Tomáše Moslera

Zpracovala: |. Makošova, OW



Město Příbram

příloha č. 1í2

' Přehled kandidátů

KONTROLNÍ VÝBOR

Volební strana, OHK Jméno Adresa

Mr. Jiřina Humlová - ředsedk ně

ANO 2011 Alena Hlubučková

Inc. Eva K seláková

Zdeněk Havrančik

Česká irátská strana Mur. Simona Luítová

ance pro Příbram Mur. Tomáš Mosler

JUDr. Danmar Říhová

TOP 09 Mor. Václav Švenda - uředseda

Přibramácl pro__P_ř__í_bra_rn_ Vladimír Srnka

OHK Inu, Ján Pa'tai

- v případě, že za volební stranu bude volen jeden člen ípředsedair navrhuje:

' Šance pro Příbram — v případě zvolení Mgr, Tomáše Moslera do finančního

výboru, do kontroíního vyboru JUDr. Dagmar iihovou,

Zpracovala: |. Makošová, OW


