
Město Příbram                                                             Pro jednání ZM 
Odbor vnitřních věcí dne: 07.11.2022 

 
Název bodu jednání: 
 
Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram  
 
 
 
Předkládá:  Rada města Příbram  
    
    
Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OVV   
 
 
Projednáno: v RM dne 17.10.2022, R.usn.č.0980/2022 
 
Text usnesení RM:       
Rada     1. doporučuje ZM 

    stanovit maximální počet členů výborů na 7 a to za těchto podmínek: 
    Finanční výbor ZM Příbram  

              předseda 1 (musí být členem ZM) 
členové 6 
Kontrolní výbor ZM Příbram 
předseda 1 (musí být členem ZM) 
členové 6 
kdy každý politický subjekt, který je zastoupen v ZM Příbram může podat návrh na předsedu případně 
člena. 
 
2. ukládá 
OVV zařadit předložený materiál do programu zasedání ZM dne 07.11.2022.  

 
 
    

Napsala: Ivana Makošová        
 
 
Návrhy na usnesení:  
ZM   I.  z ř i z u j e  
        Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram, 
        Kontrolní výbor Zastupitelstva města Příbram. 
 
        II. s t a n o v í  
        maximální počet členů výboru na 7 a to za těchto podmínek: 

1) Finanční výbor ZM Příbram 
předseda 1 (musí být člen ZM Příbram), 
členové 6. 

2) Kontrolní výbor ZM Příbram 
předseda 1 (musí být člen ZM Příbram), 
členové 6. 

kdy každý politický subjekt, který je zastoupen v ZM Příbram může podat návrh na předsedu 
případně člena. 

 
III. v o l í 
na volební období 2022 – 2026 
1) předsedu Finančního výboru ZM Příbram…………………………….. 
2) členy Finančního výboru ZM Příbram…………………………………. 
 
IV. v o l í  
na volební období 2022 – 2026 
1) předsedu Kontrolního výboru ZM Příbram……………………………. 
2) členy Kontrolního výboru ZM Příbram…………………………………. 



Důvodová zpráva 
§ 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimo 
jiné stanoví: Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá 
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 provádět dohled nad určenými 
oblastmi, vykonat dohled, podávat zastupitelstvu zprávy a navrhovat opatření k nápravě. Ze své 
činnosti se výbory zodpovídají zastupitelstvu obce. Výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat 
úkoly či realizovat, popřípadě iniciovat opatření k nápravě. Tato činnost již náleží zastupitelstvu obce, 
jemuž výbory zajišťují k příslušnému rozhodnutí podklady. Počet členů výboru je vždy lichý. Finanční  
a kontrolní výbor jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy 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, kterého volí, stejně jako ostatní 
členy, zastupitelstvo obce. Funkční období finančního a kontrolního výboru končí současně 
s funkčním obdobím zastupitelstva obce, tedy zánikem mandátů jednotlivých členů zastupitelstva 
obce. 

Tajemník městského úřadu stanoví koordinátora výboru z řad vedoucích odborů. Přihlíží přitom na 
příbuznost problematiky odboru s posláním finančního/kontrolního výboru. Koordinátor není členem 
výboru. 
Jednotlivé návrhy jsou uvedeny v příloze č. 1 – „Přehled kandidátů“. 
 
 
 


