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Název bodu jednání:

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Příbram — volba člena

Předkládá: Mgr. Jan Konvalinka, starosta města

Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OW

Napsala: Ivana Makošová
_

Návrhy na usnesení:
ZM v o I í

na volební období 2022 — 2026
člena Kontrolního výboru ZM Příbram:

Dúvodová zpráva:

Mgr. Jan Konvalinka, starosta města, předkládá zastupitelstvu města návrh na volbu člena Kontrolního
výboru ZM Příbram. Na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.11.2022 byl schválen
maximální počet členů Kontrolního výboru ZM Příbram v počtu 7 (předseda 1, členové 6) s tím, že
každý politický subjekt, který je zastoupen vZM Příbram může podat návrh na předsedu případně
člena (usn. č. 30/2022/ZM). Na tomto zasedání byla zvolena předsedkyně uvedeného výboru, ale
pouze 5 členů. 2 tohoto důvodu oslovil Odbor vnitřních věcí jednotlivé politické subjekty
k podání návrhu na jednoho člena do Kontrolního výboru ZM Příbram.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné stanoví:
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat
je zfunkce. Počet členů výboru je vždy lichý, Finančnl a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné.
Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to
neplatí, jde-Ii o předsedu osadního výboru. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.
Ze své činnosti se výbor zodpovídá zastupitelstvu obce. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Jednotlivé návrhy jsou uvedeny v příloze „Přehled kandidátů"
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