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Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 
 č. 2/2015 
 
 

 
 
 
 

Statut finančního výboru Zastupitelstva města  
Dvůr Králové nad Labem 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Finanční výbor Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem (dále jen 

„zastupitelstvo“) je zřízen, v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jako iniciativní a kontrolní 
orgán zastupitelstva.   
 

2. Finanční výbor zastupitelstva (dále jen „finanční výbor“) je složen z předsedy 
finančního výboru, který je členem zastupitelstva a z členů finančního výboru. 
 

3. Členem finančního výboru nemohou být starosta města Dvůr Králové nad Labem, 
žádný z místostarostů města Dvůr Králové nad Labem, tajemník MěÚ Dvůr Králové 
nad Labem ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MěÚ Dvůr Králové 
nad Labem. 
 

4. Počet členů finančního výboru je vždy lichý a výbor je vždy nejméně tříčlenný. 
 

5. Finanční výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. 
 

6. Ze své činnosti odpovídá finanční výbor zastupitelstvu. 
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7. Usnesení finančního výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda. 
 

8. Usnesení finančního výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční 
většina jeho členů. 
 

 
Článek 2 

Působnost finančního výboru 
 

1. Do působnosti finančního výboru patří záležitosti spravované městem Dvůr Králové 
nad Labem v rámci jeho samostatné působnosti a dále záležitosti, k jejichž projednání 
je finanční výbor usnesením zastupitelstva pověřen. 
 

2. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky 
města dle požadavků zastupitelstva nebo podle plánu kontrol, schváleného 
zastupitelstvem. 
 

3. Finanční výbor dává stanovisko formou usnesení: 
a) k návrhu rozpočtu města, 
b) k návrhu rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem, 
c) k závěrečnému účtu města a účetní závěrce města sestavené k rozvahovému dni, 
d) ke zřizování trvalých a dočasných peněžních fondů, 
e) ke zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek města, ke 
schvalování jejich zřizovacích listin, 
f) k rozhodování o založení nebo zrušení právnických osob, schvalování 
zakladatelských listin, zakládacích smluv a stanov, společenských smluv a statutů 
obchodních společností a dalších právnických osob, které město hodlá založit, 
g) k rozhodování o účasti v již založených právnických osobách, 
h) k poskytování věcných a peněžitých darů nad 20 tis. Kč fyzické nebo právnické 
osobě v jednom kalendářním roce, 
i) k poskytování dotací nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím v 
oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární 
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence 
kriminality a ochrany životního prostředí, 
j) k peněžitým a nepeněžitým vkladům do právnických osob, 
k) ke vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší jak 20 tis. Kč, 
l) k zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 tis. Kč, 
m) k dohodám o splátkách se splatností delší než 18 měsíců, 
n) k uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, 
převzetí dluhu, převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvě o 
společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je 
město společníkem, 
o) k zastavení nemovitých věcí, 
p) k bezúplatnému postoupení pohledávek vyšších než 20 tis. Kč, 
q) k vydání komunálních dluhopisů, 
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r) k vydání obecně závazných vyhlášek města, pokud se týkají finančního hospodaření 
města a stanovení místních poplatků a jejich sazeb a k dalším záležitostem, jimiž 
finanční výbor pověří zastupitelstvo. 
 

4. Stanovisko finančního výboru (dané formou usnesení) dle článku 2, bodu 2. tohoto 
statutu je součástí důvodové zprávy materiálu předloženého zastupitelstvu k 
projednání a rozhodnutí. 
 

5. Ve zprávě  materiálu projednávaného zastupitelstvem, ke kterému finanční výbor 
vydává stanovisko formou usnesení, bude uveden text: „Projednáno ve finančním 
výboru ZM dne ……….“ Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá zpracovatel 
materiálu. 
 

6. Finančnímu výboru nepřísluší projednávat záležitosti města Dvůr Králové nad Labem, 
které jsou vykonávány v rámci přenesené působnosti. 
 

 
Článek 3 

Jednání finančního výboru 
 

1. Finanční výbor se ke svému jednání schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 
měsíce. 
 

2. Právo předkládat návrhy k projednání ve finančním výboru mají jeho členové, dále 
zastupitelé města a předsedové jednotlivých osadních výborů. 
 

3. Jednání finančního výboru se pravidelně účastní jako host i vedoucí odboru rozpočtu 
a financí (dále jen „RAF“), který zajišťuje organizační záležitosti finančního výboru, tj. 
zejména jeho svolání a vyhotovení zápisu z jednání. Vedoucí odboru RAF rovněž  
informuje vždy na poradě vedoucích odborů o termínu a místě konání jednání 
finančního výboru.  
 

4. Zpracovatel materiálu, týkajícího se některého z okruhů problematik obsažených 
v článku 2, bodu 3., písm. a) až r), předkládaného k projednání v zastupitelstvu, zašle 
v elektronické podobě příslušný materiál, včetně všech jeho příloh vždy nejpozději 5 
dnů před sděleným datem konání finančního výboru vedoucímu odboru RAF. Vedoucí 
odboru RAF zajištuje přípravu a kompletaci všech materiálů předkládaných 
k projednání finančnímu výboru pro odeslání jednotlivým členům finančního výboru. 
Po provedení těchto činností sdělí vedoucí odboru RAF příslušnému pracovníkovi 
odboru OI, který má na starosti rovněž zajištění odesílání materiálů jednotlivým 
členům zastupitelstva, informaci, že připravené materiály k projednání je možné 
odeslat jednotlivým členům finančního výboru. Odeslání materiálů členům finančního 
výboru musí být zajištěno, příslušným pracovníkem odboru OI, vždy nejpozději 4 dny 
před datem konání finančního výboru.   
 

5. Jednání finančního výboru zpravidla svolává a řídí jeho předseda. 
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6. Svoláváním finančního výboru může jeho předseda pověřit i jinou osobu, zpravidla 
vedoucího odboru RAF. 
 

7. Předseda finančního výboru nebo jím pověřená osoba jsou povinni svolat jednání 
finančního výboru do 10 kalendářních dnů, požádá-li o to alespoň 1/3 jeho členů 
nebo zastupitelstvo města. Nesvolá-li předseda finančního výboru nebo jím pověřená 
osoba jednání výboru ve lhůtě dle předchozí věty, učiní tak jiný člen finančního 
výboru nebo starosta města. 
 

8. Předseda finančního výboru nebo jím pověřená osoba jsou povinni svolat jednání 
finančního výboru vždy po shromáždění materiálů, v období následujícím od 
posledního zasedání zastupitelstva, obsahujících příslušná jednotlivá doporučující 
usnesení rady města pro zastupitelstvo k některému z okruhů problematik 
obsažených v článku 2 odst. 3 písm. a) až r) tohoto statutu, a to nejpozději 10 
kalendářních dnů před následujícím zasedáním zastupitelstva. Vyskytne-li se, po výše 
stanovené lhůtě, neodkladný materiál k projednání zastupitelstvem, ke kterému dává 
rovněž stanovisko finanční výbor, je povinen předseda finančního výboru nebo jím 
pověřená osoba svolat jednání finančního výboru, a to nejpozději v den konání 
zastupitelstva.  
 

9. Předseda finančního výboru je oprávněn ukládat dílčí úkoly jednotlivým členům 
výboru, pověřit je provedením konkrétní kontroly apod. 
 

10. Předseda finančního výboru určí při každé kontrolní činnosti člena finančního výboru, 
kterého pověří přípravou materiálu o provedené kontrole pro projednání ve 
finančním výboru a vyhotovením zápisu z jednání ke kontrole provedené finančním 
výborem, včetně přípravy návrhu textu usnesení. 
 

11. O provedené kontrole vždy pořizuje určený člen finančního výboru zápis, který 
obsahuje: 
a) údaj o tom, co bylo kontrolováno, 
b) údaj o tom, jaké nedostatky byly zjištěny, 
c) návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků, 
d) vyjádření kontrolovaného. 

 
12. Zápis o kontrole podepisuje člen finančního výboru, který provedl kontrolu a 

zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Vzor zápisu je přílohou č. 1 Vnitřního 
předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2004 – Jednacího a organizačního řádu 
výborů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem. 

 
13. Finanční výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

 
14. U jednotlivých usnesení jsou v zápise uvedeny výsledky hlasování. 

 
15. O průběhu jednání výboru a hlasování, s výjimkou uvedenou v bodě 10. tohoto 

článku, pořizuje zápis vedoucí odboru RAF.  Součástí zápisu je usnesení výboru 
podepsané předsedou výboru a listina přítomných s jejich podpisy. Přílohou zápisu 
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z jednání výboru jsou i zápisy z prováděných kontrol (viz ustanovení bodu 10. tohoto 
článku). Vedoucí odboru RAF následně po jednání finančního výboru zpracuje 
příslušný materiál o jednání finančního výboru v systému Tvorby a evidence 
dokumentů (dále jen „TED“) pro nejbližší zasedání zastupitelstva. Přílohy tohoto 
materiálu tvoří příslušné zápisy z jednání finančního výboru a případné zápisy 
z prováděných kontrol.  
 

16. Zápis z jednání finančního výboru se pořizuje ihned po skončení jednání finančního 
výboru. O jednotlivých závěrech z jednání finančního výboru informuje, ihned po 
vypracování zápisu, vedoucí odboru RAF příslušné zpracovatele materiálů.  
 

17. Při projednávání problematiky v zastupitelstvu, k níž finanční výbor vyhotovil 
protokol z kontroly či stanovisko, může zastupitelstvo města požádat jeho předsedu o 
podrobnější komentář. 
 

 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Statut finančního výboru byl schválen a vydán Zastupitelstvem města Dvůr Králové 

nad Labem dne 10. 03. 2015 pod č. usnesení Z/43/2015 - 3. Zastupitelstvo města 
Dvůr Králové  
 

2. Statut finančního výboru nabývá účinnosti dnem 15. 03. 2015 a tímto dnem se 
současně ruší všechny předchozí předpisy upravující působnost a způsob jednání 
finančního výboru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
Ing. Jan Jarolím 
starosta města 
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