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NÁZEV:   Zřízení a obsazení výborů zastupitelstva města   
              
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města 
ZPRACOVAL:  Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., starosta 

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
ZM po projednání  
Usnesením č. 
I. Zřizuje   
Kontrolní a Finanční výbor ZM Sezimovo Ústí. 
II. Stanovuje 
Že Kontrolní výbor bude tříčlenný. 
III. Stanovuje 
Že Finanční výbor bude tříčlenný. 
 
ZM po projednání  
Usnesením č. 
I. Schvaluje 
způsob hlasování v případě volby složení Kontrolního a Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí 
aklamací.  
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 
I. Volí 
Kontrolní výbor ZM v tomto složení: 
předseda:  Králík Josef 
členové:  Kottová Milena 

Hynková Gabriela  
II. Volí 
Finanční výbor ZM v tomto složení: 
předseda:   Dufková Vladislava 
členové:  Mikula Václav, Mgr. 

Nestarcová Jana 
 

 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
K projednání se předkládá návrh na zřízení Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí a 
Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí. V souladu s ustanovením § 117 a násl. zákona o 
obcích může ZM zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, když ZM zřizuje vždy 
finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen ZM, počet členů výboru je vždy 
lichý, finanční a kontrolní výbor je nejméně tříčlenný. Jejich členy nemohou být starosta, 
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce 
na MěÚ. 



 
Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZM. Výbory svá stanoviska a návrhy předkládají a ze své 
činnosti odpovídají zastupitelstvu. Výbory se scházejí podle potřeby.  
Finanční výbor: 
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 
Kontrolní výbor: 
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti, 
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.  
 
 
 
 
 
Dosavadní nominace od jednotlivých volebních stran na členy výborů jsou následující: 
 
Finanční výbor: 
ZPM:  Dufková Vladislava 
MPV:  Mikula Václav, Mgr. 
KSČM:  Nestarcová Jana 
JPM:  bez nominace (dosud Jindová Ivana, Ing.) 
Dosavadní člen Rak Miloš, Ing. Bc. (v r. 2018 nominant ČSSD) má zájem pokračovat v práci ve 
výboru.  

 
Kontrolní výbor: 
ZPM:  Kottová Milena 
MPV:   Hynková Gabriela 
KSČM:  Králík Josef na předsedu 
JPM:  bez nominace 
 


