STATUT FINANČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELSTVA OBCE PACEŘICE
I.
Zřízení výboru
Finanční výbor (dále jen výbor) byl zřízen dle § 117 odst. 2 zákona č. 128/00 Sb. o obcích a
usnesením zastupitelstva Obce Paceřice ze dne 18. listopadu 2002.

II.
Složení výboru
1. Výbor má 3 členy.
2. Členy výboru volí zastupitelstvo obce z občanů Obce Paceřice. Zastupitelstvo obce volí
předsedu výboru ze svých členů.

III.
Postavení výboru
1. Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce.
2. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
3. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, jemuž se ze své činnosti odpovídá.
4. Výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce podněty, návrhy a stanoviska.

IV.
Předmět činnosti výboru
1. Výbor:

a) provádí kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených obcí,
nebo které byly na obec převedeny,
c) provádí kontrolu využití poskytnutých dotací , za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od
obce příslušné podklady ,
d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo,
e) posuzuje návrhy rozpočtu obce a předkládá k nim zastupitelstvu stanoviska,
f) provádí šetření a rozbory hospodaření s rozpočtem ve výdajové a příjmové části,
g) navrhuje změny schváleného rozpočtu obce,
h) vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu obce,
ch) vyjadřuje se ke zprávě auditora a závěrečnému účtu obce,
i) vyjadřuje se k přijímaným návratným finančním výpomocím, úvěrům a půjčkám,
j) vyjadřuje se k případům prominutí pohledávek.
Návrhy, podněty a stanoviska výboru předkládá zastupitelstvu obce k projednání předseda
výboru nebo jiný, výborem pověřený člen výboru.

2. Při plnění shora uvedených úkolů se řídí platnou právní úpravou a to zejména následujícími
předpisy :
a) zákon č. 128/2000 Sb., o krajích (obecních zřízeních)
b) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávních celků
c) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
d) zákon č. 563/2000 Sb., o účetnictví
e) opatření MF ČR, kterým se stanoví rozpočtová skladba
f) opatření MF , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování
g) zásady MF ČR pro financování programů z prostředků st. rozpočtu a fondů

3. Při plnění své kontrolní funkce se výbor řídí Kontrolním řádem výborů Zastupitelstva
Obce Paceřice, schváleným zastupitelstvem obce.

V.
Jednání výboru
Přípravu pravidelných zasedání výboru, způsob jednání a rozhodování výboru a zabezpečování
plnění jeho rozhodnutí upravuje Jednací řád výborů Zastupitelstva Obce Paceřice, schválený
zastupitelstvem obce.

VI.
Financování činnosti výboru
1. Prostředky na činnost výboru jsou zajištěny z rozpočtu obce.
2. Členům výboru může být za jejich práci přiznána odměna v souladu s platnými právními
předpisy.
3. Za hospodaření a čerpání finančních prostředků přidělených výboru odpovídá předseda
výboru.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny či dodatky tohoto statutu mohou být provedeny jen usnesením zastupitelstva obce.
2. Statut výboru byl schválen zastupitelstvem obce dne: 12. května 2003.
V Paceřicích dne: 12. května 2003
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