
Směrnice o činnosti finančního qiboruZO Kunějovice
Zastupitelstvo obce Kunějovice ustanovuje finanční qibor zastupitelstva obce Kunějovice jako

svŮj iniciativní a poradní orgán, kter_ý připral.uje podklady pro kvalifikované rozhodování
zastupitelstva obce v otéakách samostatné působnosti.

Zíízeru a pravomoci ťtnančního ýboru

aniž je jeho členem a musí mu b;it uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

ZáHadni úkoly finančního ýboru

opatření překládá zastupitelstvu obce.

Jednání finančního ýboru

závažných a neodkladných věcí.

člen FV pověřený zastupitelstvem qýkonem práv předsedy FV, kterého předseda písemně
pověří. Předseda zodpovídá za veškerou písemnou dokumentaci

starosta.

jakýmkoli způsobem omluvit svoji neúčast na jeďnárlt předsedovi ýboru.

zájem na projednávané věci.

rámcového ročního plánu stanoveného starostou či usnesením ZO. Členové ýboru mají
právo před hlasováním o schválení programu j ednéni navrhnout jeho zrněnu.
Jednání qfboru se řídí schváleným programem.

pracovní charakter avěcný pruběh.

materiálům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat přijetí usnesení.

pro jednání FV připravuje, popřípadě zajištbje předseda FV, starosta, zaměstnanec, pokladní
a účetní obce.

a rozhodování určité zá|ežltosíi ve výboru mohl anamenat qýhodu nebo škodu pro něj
samotného nebo osobu blízkou, pro §lzickou nebo právnickou osobu, kterou zasfupuje
na záIďadé zákona nebo plné moci (střet zájmtt),je povinen sdělit tuto skutečnost před jejím
projednáváním.



Pravidla pro činnost finančního qýboru
Zákon stanoví Pravidla pouze pro usnášení výboru, pro formu usnesení a pro formu

protokolu z kontroly. Další pravidla stanoví zasfupitelswo obce samostatně.
FV je.ze své Činnosti odpovědný zastupitelstvu obce. Je oprávněn vyžadovat metodickou pomoc
od OÚ.

Or ganizačně techn ické záležito stí

pravidelných termínů j ednání.

hlavních úkolů a usnesení zastupitelstva, pořizuje předseda protokol, který je jím
parafovaný, spolu s dalším pověřeným členem FV.

pokračováno,

v Protokolu se uvede téŽ,kdobylpřimanna jednání FV a v pffpadě, že se nedostavil,
se v protokolu uvede, zda se omluvil,

opaření, směřující k odstranění nedostatků, výsledek hlasování,

SouČástí Protokolu je vlastnoručně podepsanáprezenčnl listin4 písemný program jednrání
vČetně PÍsemných materiálů ve FV projednávaných, přijatá, usnesení a písemné doíazy
podané na jednrání FV.
Ověřený Protokol o jednání FV se v jenom r,ryhotovení předkládá k archivaci starostovi obce
ato nejPozději do 7 dnŮpo jednrání FV. Další vítisky či jejich části obdtží členové FV
a PřísluŠné kontrolované subjekty. K protokolu se připojí r,yjádření orgánu, popřípadě
zaměstnanců, jejichž čirrrrostí se kontrola týkala.
Odginál Protokolu z jednaní FV, věetně tistiny přítomných a ostatních písemných materiálů
archivuje rovněž předseda FV.
Protokol o finanční kontrole FV schvaluje zastupitelstvo obce.
O Projednání tajných materiálů platí zvlá§rupředpisy (ziákon o ochraně utajovaných
skutečností).

závěrečná ustanovení
Směrnice Finančního výboru Zastupitelstva obce

Seznam použiých zktatek:
FV - finanční ýbor
ZO - zastupitelstvo obce

Kunějovice nabý^,,á účinnosti dnem 9. 1.2015.

podepsráno předsedou ťrnančního qýboru
Marek Ludvík ,/''
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