MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018

Bod programu:

15

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Rada města

Zpracoval:

PhDr. Vladimír Juračka, 1. místostarosta města

Název bodu:

Zřízení Finančního a Kontrolního výboru, volba členů

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. zřizuje
v souladu s ustanovením § 117 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, pro volební období 2018 - 2022, Finanční a Kontrolní výbor.
2. stanovuje
počet členů Finančního výboru na ........ členů,
počet členů Kontrolního výboru na ....... členů.
3. zvolilo
předsedou Finančního výboru........................
předsedou Kontrolního výboru .....................
4. zvolilo
členem Finančního výboru:
1.
.....................
2.
....................
3.
....................
4.
....................
5.
....................
6.
....................
7.
....................
8.
....................

členem Kontrolního výboru:
1.
..................
2.
.................
3.
.................
4.
.................
5.
...............
6.
...............
7.
...............
8.
...............
9.
................
10.
...............
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Důvodová zpráva:
Dle ustanovení § 117 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
může zastupitelstvo města zřídit výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány, které
předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu. Vždy pak zastupitelstvo města zřizuje
Finanční a Kontrolní výbor, jehož předsedou je vždy člen zastupitelstva, počet členů výborů
je vždy lichý, Finanční i Kontrolní výbor jsou nejméně tříčlenné.
Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města a výbor se ze své činnosti tomuto
zastupitelstvu zodpovídá.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a
plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje
dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.
Navržení předsedové a členové uvedených výborů budou voleni zastupitelstvem, přičemž
volba proběhne dle Jednacího řádu zastupitelstva, který danou proceduru upravuje v bodu 6
takto: Hlasování týkající se personálních otázek - Hlasování proběhne tajnou volbou, pokud
zastupitelstvo nerozhodne jinak.
Politickými kluby, hnutími a občany byly do 19. 11. 2018 předloženy požadavky a
připomínky k počtu členů a ke složení Kontrolního a Finančního Výboru. Návrhy a
připomínky byly zapracovány v přehledu viz níže.
Návrh počtu členů výborů:
Finanční výbor ............9 členů,
Kontrolního výbor........11 členů
Návrh na předsedy výborů:
Finanční výbor..... Ing. Jiří Haša
Kontrolní výbor..... Miroslav Raindl ml.
Návrh na další členy výborů:
Finanční výbor:
1.
Ing. Leopold Skalický
2.
Petr Březík
3.
Mgr. Pavla Tvrdoňová
4.
Ing. Dita Holenková
5.
Ing. Bc. Michal Ondra
6.
Ing. Robert Selzer
7.
Ing. Jan Milas
8.
Ing. Adolf Pytela
Kontrolní výbor:
1.
Aleš Havlík
2.
Ing. Josef Ježík
3.
Ing. Adolf Pytela
4.
Ing. Bc. Michal Ondra
5.
Petr Pavel
6.
Libor Černý
7.
Milan Hajný
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8.
9.
10.

Ing. Jan Milas
Jaroslav Sedláček
Mgr. Iva Macurová

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Radou města

20. 11. 2018

Přílohy:
Bez příloh
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Výsledek
Připomínky zapracovány

