Č. j.: OPS/104569/2014
Počet listů dokumentu: 3
Zn.: ZS/26/ZMH/2014
Zastupitelstvo města Havířova
usnesením čís. 55/2ZM/2014 bod 2 ze dne 15.12.2014 schválilo:

Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
Článek I
Obecná ustanovení
1. Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova (dále jen „finanční výbor“
nebo „FV ZMH“) upravuje postup při přípravě jednání, při přijímání usnesení, vyhotovení
zápisu z jednání a technické zabezpečení, spojené s jeho činností.
2. Zastupitelstvo města Havířova stanoví ve Statutu FV ZMH složení, náplň činnosti a rozsah
oprávnění FV ZMH.
Článek II
Vztah finančního výboru k MMH
1. Organizačně technické a administrativní práce, související s přípravou, průběhem jednání
a vyhotovením zápisu z FV ZMH obstarává dle potřeby tajemník FV ZMH
prostřednictvím Magistrátu města Havířova (dále též „MMH“).
2. Tajemníka FV ZMH jmenuje tajemník MMH z řad zaměstnanců Magistrátu města
Havířova.
3. Nejpozději do 7 dnů po skončení jednání FV ZMH tajemník finančního výboru předá kopii
zápisu z jednání FV ZMH tajemníkovi MMH. FV ZMH předkládá zápisy ze svých jednání
zastupitelstvu města prostřednictvím MMH.
4. Materiály s návrhem usnesení k zařazení na pořad připravovaného jednání zastupitelstva
města předkládá předseda FV ZMH ve stanovených lhůtách prostřednictvím Magistrátu
města Havířova.
Článek III
Jednání finančního výboru ZMH
1. FV ZMH se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
2. Jednání svolává a řídí předseda FV ZMH nebo jím pověřený člen FV ZMH.
3.

O průběhu jednání i o hlasování pořizuje tajemník FV ZMH do 7 dnů zápis, jehož
součástí je usnesení podepsané předsedou FV ZMH a prezenční listina.
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Článek IV
Hlasování
1. K záležitostem projednávaným FV ZMH přijímá finanční výbor stanoviska formou
usnesení. Usnesení se vyhotovuje písemně a je součástí zápisu ze schůze FV ZMH.
2. FV ZMH je usnášení schopný, je-li na jeho schůzi přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.
V procedurálních otázkách rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
3. Tajemník finančního výboru se nezúčastňuje hlasování FV ZMH.
4. O jednotlivých bodech programu se hlasuje samostatně. Hlasování se provádí veřejně,
neusnese-li se FV ZMH jinak. Výsledek hlasování (počet přítomných, pro, proti, zdržel se)
tajemník uvede do zápisu ze schůze.
5. V případě, že FV ZMH projednává věc, kdy u člena FV ZMH nasvědčují skutečnosti, že
by jeho podíl na projednávání a rozhodování mohl znamenat výhodu pro něj nebo osobu
blízkou, případně pro fyzickou nebo právnickou osobu kterou zastupuje na základě zákona
nebo plné moci (střet zájmu), je povinen tuto skutečnost sdělit FV ZMH. O tom, zda
existuje důvod pro vyloučení člena z projednávání a rozhodování o dané záležitosti
rozhodnou ostatní členové hlasováním. O oznámení o střetu zájmu musí být učiněn
záznam do zápisu ze schůze.
6. Hlasování člena při jednání FV ZMH je nezastupitelné.
7. Pokud se předseda FV ZMH nebo některý z jeho členů se domnívá, že přijaté usnesení je
nesprávné, může požádat tajemníka FV ZMH o zaznamenání svých námitek do zápisu ze
schůze.
Týká-li se usnesení návrhu nebo stanoviska FV ZMH předkládaného ZMH, budou tyto
námitky uvedeny i ve výsledném materiálu pro ZMH.
Článek V
Zápis ze schůze
1. O průběhu schůze se provádí písemný zápis a podepisuje ho předseda FV ZMH.
2. V zápise ze schůze tajemník FV ZMH uvede:
-

den a místo schůze
schválený program
průběh a výsledek hlasování k jednotlivým bodům
oznámení o střetu zájmu
různé připomínky a návrhy, příp. úkoly s uvedením zodpovědné osoby a termínu plnění
termín a místo příští schůze FV ZMH
datum vyhotovení
podpis tajemníka (zapisovatele)
podpis předsedy (nebo jiného člena FV ZMH, který jednání řídil).
2

3. Součástí zápisu je prezenční listina osob, přítomných na schůzi.
4. Zápis ze schůze tajemník FV ZMH doručí pověřenému pracovníkovi Magistrátu města
Havířova.
5. Splnění úkolů, vyplývajících ze zápisu, sleduje příp. zajišťuje tajemník FV ZMH.
Článek V
Závěrečná ustanovení
1. Jednací řád FV ZMH může být zrušen, doplněn nebo změněn jen rozhodnutím
Zastupitelstva města Havířova.
2. Tento Jednací řád finančního výboru ZMH nabývá účinnosti dnem 15.12.2014.

Za Zastupitelstvo města Havířova:

Bc. Daniel Pawlas
primátor města

Ing. Eduard Heczko
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku
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