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Město Příbram
odbor: vnitřních věcí

Pro jednání ZM
dne: 16.12.2019

Název bodu jednání:
Návrh na zrušeni Statutu finančního a kontro|ního výboru Zastupitelstva města Příbram a jednacího
řádu výborů zastupitelstva města Příbram

Předkládá:

Zpracoval:

Rada města Příbram

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OVV
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE (koordinátor finančního výboru) C
Mgr. Radka Škubalová, vedoucí OPVZ (koordinátor kontrolního výboru)

Projednáno: v RM 29.10.2019, R.usn.č.1055/2019

Text usnesení RM:
R. usn.č. 1055/2019
Rada doporučuje ZM

l) zrušit Statut finančního výboru
2) zrušit Statut kontrolního výboru
3) zrušit jednací řád výborů zastupitelstva města Příbram

Napsala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS.

Návrhy na usneseni:
ZM ruší - neruší

l) Statut finančního výboru
2) Statut kontrolního výboru
3) jednací řád výborů zastupitelstva města Příbram

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Příbram schválilo dne 05.09.2019 pod. č. usneseni Usn.č.525/2016/ZM Statut
finančního výboru a Statut kontrolního výboru (dále také ,,Statuty") a dne 11.06.2003 pod č. usneseni
Usn.č.306/2003/ZM jednací řád výborů zastupitelstva města Příbram (dále také ,,Jednací řád").
Obsahem Statutů a jednacího řádu je, mimo jiné, způsob zřízení konkrétního výboru, způsob volby
členů a předsedů, informace o minimálním počtu členů, o způsobu stanoveni maximálního počtu členů
konkrétního výboru apod. Dále také stanovi podrobnosti o pravidlech průběhu jednání těchto výborů.

Problematika výborů zastupitelstva je obecně upravena zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále ,,zákon o obcích"), kdy zřízení výborů je právem
zastupitelstva, nikoliv jeho povinnosti. Z této zásady existuje podstatná výjimka, a to je povinnost
určena zastupitelstvu - zřídit vždy finanční a kontrolní výbor (a za naplněni zákonem stanovených
podmínek zřídit výbor pro národnostní menšiny).
V § 119 zákona o obcích jsou dána kritéria pro vznik Finančního výboru a Kontro|ního výboru (dále
také ,,výbor/výbory"), jsou dána oprávnění těmto výborům a je stanoven způsob plnění úkolů.

stávající Statuty a Jednací řád tak ve velké míře pouze parafrázují zákonná ustanoveni. Zákon o
obcích nepožaduje vydáni statutu nebo jednacího řádu. nic však nebráni tomu, aby byl takový
dokument schválen. Zastupitelstvo města Příbram výše uvedenými usneseními schválil jak Statuty,
tak jednací řád - v tomto smyslu se tak v podstatě jedná o duplicitní úpravu pravidel.
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Stanoveni pravidel průběhu jednání výboru je ve velké miře věci samotného výboru (jde pak
především o místní pravidlo, zvyk) a nic nebráni tomu, aby si výbor svůj vlastní jednací řád nebo statut
schválil přímo
Zákon o obcích a ani jiný právni předpis výslovně nepředpokládá existenci statutu nebo jednacího
řádu výboru, a proto samozřejmě ani nestanoví, zda tyto dokumenty musí schvalovat zastupitelstvo či
nikoliv. V praxi se však ukazuje, že v případě, kdy je statut nebo jednací řád schválen zastupitelstvem
a je nutná úprava pravidel pro průběh jednání výboru, je nutnost schvalováni změn zastupitelstvem,
poněkud omezujici pro práci těchto orgánů zastupitelstva.

Možnost zrušeni Statutů a jednacího řádu a schváleni jednacího řádu nebo statutu přís|ušného
výboru přímo tímto výborem, byla příslušnými koordinátory projednána s předsedy (členy) výborů,
kteří s takovým postupem vyjádřili souhlas.

Na základě výše uvedeného rada města předkládá návrh na zrušení Statutu finančního výboru,
Statutu kontrolního výboru a Jednacího řádu výborů zastupitelstva města Příbram.
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