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I. Obecná část
1. Finanční výbor zřizuje podle § 117 odst. 2 Sb., zákona o obcích Zastupitelstvo Městského
obvodu Pardubice IV (dále jen zastupitelstvo). Finanční výbor plní úkoly, kterými jej
pověřilo zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu
2. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky
Městského obvodu Pardubice IV (dále jen MO Pardubice IV).
3. Předsedou finančního výboru je vždy člen zastupitelstva.
4. Počet členů finančního výboru musí být vždy lichý, minimálně v počtu tří členů. Jeho
členy nemohou být dle § 119 odst. 1 Sb., zákona o obcích starosta, místostarosta, tajemník
Úřadu Městského obvodu Pardubice IV ani zaměstnanci obvodu zařazeni do úřadu, kteří
zabezpečují rozpočtové a účetní práce obvodu.

II. Jednání výboru
1. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.
Jednání výboru připravuje, svolává a řídí předseda výboru, nebo jim pověřený člen
výboru. Výbor jedná kolektivně, podmínkou je nadpoloviční účast.
2. Podkladem pro jednání výboru jsou písemné materiály, v mimořádných případech ústní
informace.
3. Jednání výboru je neveřejné. Výbor může přizvat ke konzultacím profesní pracovníky z
řad zaměstnanců zařazených do úřadu.
4. Návrhy a stanoviska přijímá výbor nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

III. Písemná dokumentace
1. Předseda výboru zabezpečí, aby z každého jednání výboru byl pořízen stručný zápis,
včetně případných návrhů a stanovisek. Zápis podepisuje předseda, nebo jim pověřený
člen výboru, který jednání řídil.
2. Zápis obsahuje alespoň:
- datum a místo jednání
- jména přítomných příp. omluvených členů
- jména dalších přítomných osob
- program jednání včetně výborem navržených podnětů a stanovisek k jednotlivým
bodům

3. Jedno vyhotovení zápisu předá finanční výbor prostřednictvím ÚMO Pardubice IV
zastupitelstvu do jeho nejbližšího zasedání.
IV. Platnost
Tento statut byl schválen na jednání Zastupitelstva MO Pardubice IV dne 17.12. 2018 a
nabývá platnosti ke dni 1.1.2019.

Ing. Petr Heřmanský
starosta MO Pardubice IV

