
Jednací a organizační řád výborů Zastupitelstva města Mikulášovice 

Čl. 1  

Ustavování výborů 

(1)  Zastupitelstvo města Mikulášovice (dále jen ZMě) může na základě zmocnění v zákoně 1) zřídit jako 
své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Ze své činnosti odpovídají výbory pouze ZMě. 

(2)  Členy výborů jsou občané města 2) Mikulášovice (dále jen město). Členem  finančního  výboru ani 
kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 
práce na obecním úřadu. Členem osadního výboru jsou občané města, kteří jsou k trvalému pobytu 
přihlášeni v té části města, pro kterou byl osadní výbor zřízen. 

(3)  Počet  členů  výboru  je vždy lichý , minimálně jsou tříčlenné. Členy výborů volí na návrh 
kteréhokoliv člena ZMě po předběžném projednání s kandidáty ZMě. 

(4) Člen výboru může na funkci kdykoliv písemně rezignovat. Rovněž může být na základě usnesení 
ZMě z této funkce odvolán. 

(5)  V čele  výboru  stojí  předseda, volený ZMě z řad členů výboru. Předseda musí být současně 
členem ZMě. Pro rezignaci a odvolání z funkce předsedy výboru platí čl. 1 odst. 4 obdobně. 

Čl. 2  

Jednání výborů 

(1)  Výbory se schází ke svému jednání podle potřeby. Jednání svolává a řídí předseda výboru nebo 
jiný určený člen výboru.  

(2)  Výbory  při  jednání  rozhodují  většinou  hlasů  přítomných  členů,  k  platnému  usnesení výboru je 
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. 

(3)  O  průběhu  jednání  výboru a hlasování pořizuje určený člen komise zápis, jehož součástí je 
usnesení výboru podepsané předsedou a listina přítomných. Přílohou zápisů z jednání kontrolního 
výboru a finančního výboru jsou i protokoly z prováděných kontrol (viz příloha). Zápisy z jednání všech 
výborů předávají jejich předsedové starostovi, který zajistí namnožení zápisů a jejich předání všem 
členům ZMě. 

(4) Na  jednání  výboru  může být předsedou přizván jako host i člen jiného výboru, starosta, 
místostarosta, zaměstnanec zařazený do MěÚ, představitel organizace zřízené městem či jiné osoby 
(odborní konzultanti, experti a pod). 

(5) Pokud výbor předloží návrh k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZMě, učiní tak 
před rozesláním pozvánky na zasedání 3) .  

(6)  Výbor není  účastníkem řízení, nemůže ukládat úkoly zaměstnancům MěÚ ani jiným osobám, může 
však od nich vyžadovat podklady pro svoji činnost.  

Čl. 3  

Předmět činnosti výborů 

(1)  Činnost jednotlivých výborů je zaměřena na : 

a) řešení otázek stanovených tímto řádem 

b) plnění individuálních úkolů, pokud jsou jimi ZMě pověřeny 

 

 



(2)  Finanční výbor: 

a) se vyjadřuje k návrhu rozpočtu města, rozpočtovému provizoriu,  rozpočtovým opatřením a 
rozpočtovému výhledu 4)   

b) zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu města, 

c) posuzuje záměr města zřídit trvalé a dočasné peněžní fondy, 

d) projednává návrh na emisi komunálních obligací, 

e) vyjadřuje se k poskytnutí a přijetí půjčky, vzdání se práva a prominutí pohledávky a zastavení 
městského majetku, pokud je v těchto případech překročena hranice 1 mil. Kč, 

f) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. 

(3)  Kontrolní výbor : 

a) jsou-li ZMě předkládány zprávy  o  hospodaření  příspěvkových  organizací  a   obchodních 
společností zřízených městem nebo těch společností, v nichž má město podíl, zaujímá k nim 
stanovisko,  

b) kontroluje plnění usnesení ZMě  

c) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a MěÚ na úseku samostatné 
působnosti 5) . 

(4)  Výbor pro národnostní menšiny: 

a)  předkládá ZMě návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek týkajících se občanů                                                                         
národnostních menšin 

 

Čl. 4  

Závěrečná ustanovení  

(1) Tento jednací řád se nevztahuje na jednání zřízených komisí, ani na jiné jednorázově zřízené 
pracovní komise a pracovní skupiny. 

(2) Za činnost ve výboru může být občanům poskytnuta  z rozpočtu  města  jednorázová odměna 6) .  

(3) Tento jednací řád byl schválen usnesením ZMě dne 18. prosince 2014 a nabývá účinnosti dnem 
schválení. 

 

 

 
...................................................................   ........................................................ 

Ing. Miluše Trojanová, starostka    Ing. Bc. Emil Bláha, místostarosta  

 

 

 

 
__________________________________________________ 
Poznámky pod čarou: 

1)  § 117 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 

2)  § 16 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 
3) jednací řád zastupitelstva 

4)  zákon č. 250/2000 Sb. v platném znění 

5)  § 35 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 
6)  § 81 zákona č. 128/2000 Sb. v platném zněn 



Příloha 

Protokol o kontrole číslo …. 
 

kterou provedl ……………………výbor ZMě Mikulášovice. 
                                                     (kontrolní nebo finanční) 

 

Předmět kontroly :    

Kontrolovaný subjekt :   

Kontrolu provedli členové výboru :    

   

   

   

               v době od           do                  . 

Při kontrole byly zjištěny tyto nedostatky :   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Návrhy opatření k odstranění nedostatků:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Podpis člena výboru :   

   

Vyjádření  zástupce kontrolovaného subjektu :   

   

   

   

   

   

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu :   

   
 

 

Protokol předán starostovi dne ………………… . 

 

 


