Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova
na II. pololetí roku 2020
Plán činnosti upřesňuje a konkretizuje činnost Finančního výboru na II. pololetí roku 2020. Ve
své skladbě vychází z poslání a postavení, které pro finanční výbor vyplývá ze zákonů č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jakož i
z poznatků a výsledků práce Finančního výboru v předchozím období.
Základní kontrolní úkoly:











rozpočet města pro rok 2020, hospodaření s obecním majetkem a financemi
dodržování rozpočtových pravidel
průběžné výsledky hospodaření města
hospodaření právnických osob a zařízení založených, resp. zřízených obcí,
hospodaření s přidělenými obecními finančními prostředky
hospodářské úkoly vycházející z programu zastupitelstva města určeného na období
2018 – 2022
účelové a hospodárné užití financí poskytovaných městu
účelové a hospodárné užití dotací poskytovaných obcí právnickým a fyzickým osobám
průběžná kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, které spadají do sféry
hospodaření a financování
následná kontrola plnění schválených nápravných opatření
hodnocení účinnosti vyhlášek, nařízení a zásad vydávaných obcí, týkající se
hospodaření a nakládání s finančními prostředky

Trvalé úkoly v programu jednotlivých zasedání:









kontrola plnění usnesení Finančního výboru
výsledky provedených kontrol
zajištění jednotlivých kontrol, vymezení jejich obsahu, rozsahu a doby provedení
delegování členů výboru k provedení kontrolních úkolů
příprava podkladů pro následné zasedání výboru
informace útvaru interního auditu města
příprava příslušných zpráv, návrhů a stanovisek do jednání zastupitelstva města

Místo a doba jednání finančního výboru:
Finanční výbor bude zasedat zpravidla v pondělí nebo ve středu od 17 hodin v zasedací síni
Městského úřadu v Jirkově, min. 14 dní před svolaným zasedáním zastupitelstva města.
V neodkladných záležitostech bude jednání Finančního výboru svoláno dle platného jednacího
řádu.
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Plán činnosti FV ZM na II. pololetí r. 2020:

-

Kontrola pronájmu nebytových prostor v namátkově vybraných příspěvkových
organizacích města Jirkova za r. 2019

-

ONZA – pronájem parkovacích míst – období 2017-2019

-

Komunální odpad – skutečně vybrané příjmy v r. 2019 a vynaložené náklady za
komunální odpad v r. 2019 (Finanční odbor a Odbor majetku města a Útvar investic)

-

Spolupráce při tvorbě zásad dotačního Programu č. 2 - Podpora sportovních organizací
(Odbor vnitřní správy a rozvoje)

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova na II. pololetí roku 2020 byl
schválen dne 24. 6. 2020 usnesením Zastupitelstva města č. 28/14/ZM/2020.

Bc. Luděk Babka
předseda FV ZM
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