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Jednací řád výborů Zastupitelstva města Pečky 
 

     Zastupitelstvo města Pečky se usneslo vydat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ”zákon o obecním zřízení”) tento 

Jednací řád výborů zastupitelstva města: 

 

 

čl. 1 

Předmět úpravy 
 

1) Jednací řád výborů zastupitelstva města (dále jen "jednací řád výborů") upravuje základní 

pravidla pro jednání a činnost výborů Zastupitelstva města Pečky (dále jen ”zastupitelstvo 

města”). 

2) Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva města, které působí pouze v 

oblasti samostatné působnosti města Pečky. 

3) O otázkách upravených tímto jednacím řádem výborů, i o dalších zásadách jednání 

rozhodují výbory hlasováním v mezích daných zákonem o obecním zřízení nebo 

zvláštními zákony a vymezením jejich působnosti dle rozhodnutí zastupitelstva města. 

 

 

čl. 2 

Zřizování výborů 
 

1) O zřízení výborů, jejich počtu a druhu rozhoduje zastupitelstvo města. Zastupitelstvo 

města zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor, jejichž zřízením se sleduje zefektivnění 

hospodaření s majetkem města. 

2) Výbory jsou zřizovány zastupitelstvem města jako stálé, zejména finanční výbor a 

kontrolní výbor, nebo dočasné, zejména výbory k řešení konkrétně stanoveného okruhu 

otázek. 

3) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města, dále řešeno článkem 3 

jednacího řádu. 

4) Zastupitelstvo města stanoví počet členů výboru tak, aby byl vždy lichý. Kontrolní a 

finanční výbor jsou vždy minimálně tříčlenné. 

5) Zastupitelstvo města volí a odvolává z funkce předsedu výboru a další členy výboru. 

Zapisovatele výboru určuje jeho předseda. Předsedou výboru, je vždy člen zastupitelstva 

města, ostatní členové výboru jsou voleni z členů zastupitelstva města a občanů Peček a 

Velkých Chvalovic. 
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6) Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník 

Městského úřadu Pečky ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Městském 

úřadě Pečky. 

 

čl. 3 

Činnost výborů 
 

1) Vedle iniciativní činnosti, v rámci které řeší výbory návrhy, podněty a připomínky ZM, 

vykonávají výbory činnost kontrolní, která přispívá převážnou mírou ke zlepšení 

hospodaření města a dodržování jednotlivých usnesení zastupitelstva města i rady města. 

2) Ve smyslu zákona o obcích předkládají výbory svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu 

města, plní jejich úkoly a ze své činnosti jsou odpovědné taktéž zastupitelstvu města.  

3) Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 

a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.  

4) Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, 

kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku 

samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřen. 

5) V rámci kontrolní činnosti při plnění úkolů, uložených zastupitelstvem nebo stanovených 

zákonem o obecním zřízení, jsou jednotlivé výbory vždy povinny pořídit zápis. Tento 

zápis obsahuje vždy : 

- kontrolovaný subjekt a jeho IČO 

- předmět kontroly, 

- podklady, z nichž kontrola vycházela, 

- zjištěné nedostatky, 

- návrhy opatření směřujících k jejich nápravě, 

- podpis předsedy výboru a člena výboru, který prováděl kontrolní činnost, 

- vyjádření orgánu nebo zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Může 

být řešeno samostatnou přílohou k zápisu, jehož bude nedílnou součástí. 

6) Zápis o provedené kontrole předloží předseda výboru formou řádného materiálu do 

zastupitelstva města starostce k zařazení na program nejbližšího zasedání zastupitelstva 

města bezprostředně po dni, kdy proběhla kontrolní činnost výboru.     

7) V rámci ostatní činnosti při plnění úkolů, uložených zastupitelstvem nebo stanovených 

zákonem o obecním zřízení, jsou jednotlivé výbory vždy povinny pořídit zápis. Tento 

zápis obsahuje vždy: 

- den a místo jednání výboru,  

- seznam přítomných členů výboru, omluvených a hostů,  

- program jednání a záznam o průběhu jednání,  

- úkoly s termíny plnění, včetně kontroly plnění 
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- přijaté závěry - tj. výsledek hlasování a přijatá usnesení  

- návrh opatření směřujícího k odstranění zjištěných nedostatků, je-li toho třeba 

- příští jednání a podpis předsedy    

8) Zápis o jednání výboru předloží předseda výboru formou řádného materiálu do 

zastupitelstva města starostce k zařazení na program nejbližšího zasedání zastupitelstva 

města následujícím po dni, kdy proběhlo jednání výboru. 

 

čl. IV 

Jednání výborů 
 

1) Jednání výborů jsou neveřejná.  

2) Výbor si může na své jednání přizvat odborníky, kteří se účastní jednání s hlasem 

poradním. Požádá-li člen zastupitelstva města o účast na jednání výboru, účastní se 

jednání pouze s hlasem poradním.  

3) Usnesení výborů je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech 

členů výborů. 

 

čl. V 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

1) Změny a doplnění jednacího řádu výborů schvaluje zastupitelstvo města. 

2) Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu výborů se zrušují dosavadní jednací řády výborů 

Zastupitelstva města Pečky. 

3) Tento jednací řád výborů nabývá účinnosti dnem 17.4.2019 

 

 

V Pečkách dne 17.4.2019 

 

 

                                                      Mgr. Alena Švejnohová   

                                                            starostka města 

 

 

Bc. Iveta Minaříková                                                                  Mgr. Blanka Kozáková 

  1.místostarostka                                                                            2.místostarostka 
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