Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva městské části
Praha 22
Zastupitelstvo městské části Praha 22 (dále jen ZMČ) v souladu se zákonem o hl. městě Praze č.
131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento jednací řád
I.
Úvodní ustanovení
1.
Jednací řád Finančního výboru ZMČ upravuje způsob a svolání, jednání a rozhodování
tohoto výboru ZMČ.
2.
Výbor zřizuje ZMČ jako svůj stálý poradní orgán pro jednotlivé úseky své činnosti.
3.
Zastupitelstvo volí předsedu výboru z řad členů ZMČ, členy výboru z řad členů ZMČ a
občanů městské části Praha 22. Tajemníka výboru navrhuje Zastupitelstvu tajemník úřadu z řad
zaměstnanců zařazených do ÚMČ Praha 22. Počet členů výboru určuje ZMČ tak, aby byl vždy lichý.
4.
Členy výboru nemohou být starosta, zástupce starosty, tajemník ÚMČ ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce.
5.
Výbor plní úkoly stanovené tímto jednacím řádem nebo úkoly, kterými je pověří ZMČ. Rada
může ukládat úkoly výboru jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo ZMČ.
6.
Výbor ze své činnosti odpovídá ZMČ, RMČ odpovídá jen v rámci jí vymezené působnosti.
II. Jednání výboru
1.
Jednání výboru jsou neveřejná
2.
Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen výboru.
3.
Výbor se schází podle potřeby.
4.
Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý
člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.
5.
Rozhodne-li tak výbor nebo je-li to účelné vzhledem k obsahu či rozsahu věci, která má
být na programu jednání, rozešlou se předem dle pokynů předsedy výboru členům výboru
příslušné písemné materiály.
6.
Členové výboru jsou povinni účastnit se jednání výboru. Nemůže-li se některý člen výboru
jednání zúčastnit, je povinen se předem předsedovi omluvit.
7.
Jednání výboru se mohou zúčastnit členové ZMČ, kteří nejsou jeho členy. Tito členové ZMČ
mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají.
8.
Výbor může přizvat na jednání ředitele organizací zřízených Městskou částí Praha 22 a
vedoucí odborů Úřadu městské části Prahy 22.
9.
Jednání mohou být konaná formou videokonference (tj. za využití technických prostředků a
systémů komunikace na dálku, které umožňují současný přenos zvuku, obrazu a dat v reálném čase,
lze prokázat identitu účastníka jednání).
10.
K otázkám, které projednává výbor, přijímá výbor stanoviska jako podklad pro jednání ZMČ,
a to formou usnesení.
11.
Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí
usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru. V případě distanční
formy jednání probíhá hlasování pomocí barevných karet (zelená karta – pro návrh, červená karta –
proti návrhu, žlutá karta – zdržel se) nebo per rollam.
12.
O jednáních výboru se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda výboru a ověřuje další
člen výboru. Zápis, jehož součástí jsou přijatá usnesení a prezenční listina, předkládá předseda na
vědomí zastupitelstvu.

III.
Předkládání materiálů
Materiály pro jednání mohou předkládat i jednotliví členové výboru. Pokud jsou materiály
zpracovány odbory úřadu, má předkladatel právo přizvat na jednání výboru jejich zpracovatele.
IV.
Činnost výboru
1. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha
22.
2. Výbor plní další úkoly, jimiž ho pověřilo ZMČ.
Tento Jednací řád byl schválen na 2. zasedání ZMČ dne 24. 3. 2021 a nabývá účinnosti dnem
schválení. Tímto se ruší jednací řád finančního výboru, který byl schválen na 10. zasedání dne
5. 12. 2012.

