Statut finančního a kontrolního výboru města Nejdek
I.
Úvodní ustanovení
1. Kontrolní a finanční výbor Zastupitelstva města Nejdku (dále jen „výbory“)
jsou zřízeny v souladu s ustanovením § 117 a násl. zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
II.
Složení výboru
1. Počet členů výborů stanoví svým usnesením zastupitelstvo, jejich počet je
vždy lichý a výbor tvoří vždy nejméně tři členové. Výbory se skládají
z předsedy a členů výboru.
2. Členy výborů může být jakákoli fyzická osoba. Členy výborů nemohou být
starosta, místostarosta, tajemník Městského úřadu Nejdek a osoba
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Městském úřadu Nejdek.
3. Členy výborů jakož i předsedy jednotlivých výborů volí zastupitelstvo
města. Předsedou je vždy člen zastupitelstva města.
III.
Postavení a činnost výboru
1. Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce a jemu za svoji
činnost zcela odpovědný.
2. Výbor se při své činnosti řídí platnými právními předpisy, interními
předpisy města Nejdku a jednacími řády.
3. Finanční výbor zejména:
a. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky
obce,
b. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
4. Kontrolní výbor zejména:
a. provádí kontrolu dodržování plnění usnesení zastupitelstva a rady
města Nejdek,
b. provádí kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory a
Městským úřadem v Nejdku na úseku samostatné působnosti,
c. kontroluje ve spolupráci s finančním výborem zásady efektivního
(správného) investování,
d. kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek,
e. vyřizuje stížnosti a připomínky zastupitelů,
f. doporučuje zastupitelstvu města přijetí opatření k nápravě
zjištěných skutečností,
g. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo,
h. zabývá podněty občanů adresovanými kontrolnímu výboru; případná
kontrola musí být schválena zastupitelstvem.
2. Výbory jsou oprávněny předkládat zastupitelstvu svá stanoviska a návrhy
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k problémům, jenž jim tematicky přísluší.
IV.
Náklady na činnost
1. Prostředky na činnost výborů jsou hrazeny z rozpočtu města. Členům
výboru může být za jejich práci přiznána odměna.
2. Za hospodaření a čerpání finančních prostředků odpovídá předseda
výboru.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Funkční období členů výboru je shodné s funkčním obdobím členů
zastupitelstva.
2. Veškeré změny nebo dodatky tohoto statutu mohou být provedeny pouze
usnesením zastupitelstva.
3. Členové výboru a další účastníci jednání jsou povinni zachovávat
mlčenlivost vůči třetím osobám o informacích důvěrné povahy chráněné
příslušným právními předpisy, se kterými se seznámili během jednání
výborů.
4. Statut by projednán a schválen zastupitelstvem města Nejdek na jeho __.
zasedání konaném dne __. __. ____ a tímto dnem nabyl účinnosti.

Příloha č. 1: Jednací řád finančního výboru
Příloha č. 2: Jednací řád kontrolního výboru
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