OBEC LOMNICE

Kraslická 44, 356 01 Lomnice

Jednací ád a innost výbor Zastupitelstva obce Lomnice
Zastupitelstvo obce Lomnice v souvislosti se zákonem . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení), z ídilo dne 06.11.2006, .j. UZO/1/2006, tyto iniciativní a kontrolní
orgány :
- výbor kontrolní
- výbor finan ní

JEDNACÍ

ÁD VÝBORU

1. Výbor se schází podle pot eby. Zasedání svolává p edseda výboru. Jednání
komise jsou n e v e e j n á. Ú ast na jednání komise se stanovuje na prezen ní
listin .
2. Výbor p edkládá svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu obce.
3.

innost výboru se zam uje na úseky, ke kterým byl z ízen. Plní úkoly, kterými je
pov í zastupitelstvo obce.

4. Po et len výboru je nejmén 3, vždy musí být lichý.
5. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpolovi ní v tšina
všech len výboru. Usnesení výboru se vyhotovuje písemn a podepisuje je
p edseda výboru a p edkládá se zastupitelstvu obce.
6. Finan ní výbor :
a) provádí kontrolu hospoda ení s majetkem a finan ními prost edky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pov ilo zastupitelstvo obce.
7. Kontrolní výbor :
a) kontroluje pln ní usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li z ízena,
b) kontroluje dodržování právních p edpis ostatními výbory a obecním ú adem
na úseku samostatné p sobnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pov ilo zastupitelstvo obce.
7. O provedené kontrole po izuje výbor zápis /kontrolní protokol/, který obsahuje
místo a datum kontroly, ozna ení orgánu, který kontrolu provedl, složení kontrolní
skupiny, p edm t a rozsah kontroly, zjišt né nedostatky, návrhy na opat ení
k odstran ní nedostatk a vyjád ení orgán nebo zam stnanc , jejichž innost
byla kontrolována. Zápis podepisuje len výboru a zam stnanec, jehož innost
byla kontrolována a p edkládá se zastupitelstvu obce.
Jednací ád výbor schválilo Zastupitelstvo obce Lomnice
usnesením ze dne 21.b ezna 2007, .j.: VZO/02/2007
....................................
místostarosta

Vyv šeno na ú ední desce
od 22.03.2007 do 07.04.2007

....................................
starosta obce Lomnice

