Obec Drahonín
Směrnice SU č. 02/2008 Náplň činnosti finančního výboru zastupitelstva obce Drahonín

NÁPLŇ ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE
DRAHONÍN
SMĚRNICE SU č. 02/2008.
Zastupitelstvo obce Drahonín na svém zasedání dne 13.3.2008 odsouhlasilo náplň činnosti finančního
výboru zastupitelstva obce Drahonín. Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. Proto je její hlavní činnost
zaměřena:
1)











Na hospodaření s rozpočtem, a to ve všech etapách rozpočtového procesu, zejména:
v etapě návrhu rozpočtu na příští rok se výbor zabývá hodnocením požadavků kladených na rozpočet výdajů obce a
objektivním zhodnocením reálnosti budoucích příjmů obce,
v etapě hospodaření podle rozpočtu se vyjadřuje, nebo sama zpracovává vlastní rozbory hospodaření. Po projednání se
správcem rozpočtu – hospodářkou obce a starostou obce navrhuje zastupitelstvu obce potřebné úpravy a zpřesnění
rozpočtu obce (rozpočtová opatření),
vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu obce a o úlevy na poplatcích, o nichž rozhodují orgány
obce, resp. o úlevách na daních, k nimž se obec vyjadřuje,
provádí vlastní šetření o hospodaření s rozpočtem, a to jak v jeho výdajové části, tak také ve využívání všech možností
tvorby rozpočtových příjmů (např. v místních poplatcích), a totéž u rozpočtovýcha příspěvkových organizací a
v zařízeních řízených obcí,
vyjadřuje se k návrhům cenových opatření v působnosti obce a k návrhu obecně závazné vyhlášky obce, kterou se
stanoví místní poplatky,
vyjadřuje se ke zprávě z auditu a k vyúčtování hospodaření obce za uplynulý rok,
vyjadřuje se k závěrečnému účtu obce,
kontroluje splátky pohledávek vůči obci (min. 2 x v průběhu kalendářního roku),
kontroluje splácení dluhů obce (min. 2 x v průběhu kalendářního roku),
vyjaduje se v případě nedostatku finančních zdrojů k přijímaným úvěrům a půjčkám.

2)
Finanční výbor sleduje a iniciativně ovlivňuje způsob hospodaření s peněžními prostředky obce. Pravidelně
projednává a v rámci svěřené kontrolní činnosti předkládá zastupitelstvu obce nezbytné rozpočtové změny a
informuje zastupitelstvo min. 2 x ročně o stavu rozpočtu. Tyto informace budou zveřejňovány na internetových
stránkách obce. Jestliže je to účelné, tak navrhuje případný vznik samostatných peněžních fondů obce a jejich
vnitřní členění. Posuzuje uložení volných peněžních prostředků obce na krátkodobé nebo dlouhodobější úrokově
výhodnější vklady.
3)

Finanční výbor kontroluje stav pokladny obce. Kontrolu provádí min. 3 x v průběhu kalendářního roku.

4)
Finanční výbor hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje iniciativně optimální využívání a
rozvoj majetku ve vlastnictví obce, navrhuje případný prodej nebo pronájem tohoto majetku ve vlastnictví obce,
navrhuje případnou účast obce na kapitálu jiných subjektů. Jako poradní orgán zastupitelstva obce se vyjadřuje
zejména k návrhům těch majetkoprávních úkonů, o nichž podle zákona o obcích rozhoduje obecní zastupitelstvo.
Finanční výbor zajišťuje inventární kontrolu majetku obce, a to min. 2 x v průběhu kalendářního roku.

5)
Finanční výbor je zřízen dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění jako iniciativní a kontrolní orgán
zastupitelstva obce. Svá stanoviska a návrhy předkládá zastupitelstvu obce, plní jeho úkoly a jemu také za svou
činnost odpovídá. Výbor se schází podle potřeby , usnesení výboru se vyhotovují písemně, jsou platná pokud s nimi
vysloví souhlas nadpoloviční většina členů výboru. Usnesení podepisuje předseda výboru.
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