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STATUT 

VÝBORU FINANČNÍHO 

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Statut výboru finančního Zastupitelstva městské části Praha 5 (dále jen „statut“) 

stanoví základní rámcové vymezení okruhů činností výboru finančního 

Zastupitelstva městské části Praha 5 (dále jen „výbor“). 

 

2.  Postavení, jednání, způsob usnášení výboru a další otázky související s činností 

výboru stanoví Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 5. 

 

 

Článek 2 

Funkce výboru 

 

1. Výbor je poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 5 v zejména: 

 

A) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ, 

včetně Úřadu MČ,  

 

B) významně se podílí na přípravě návrhu rozpočtů MČ, včetně Úřadu MČ, 

 

C) projednává návrh rozpočtu MČ s jednotlivými odbory Úřadu, 

 

D) vyjadřuje se k zastupitelstvu předloženému návrhu rozpočtu,  

 

E) vyjadřuje se k návrhu rozpočtových opatření schvalovaných 

zastupitelstvem, 

 

F) vyjadřuje se k závěrečnému účtu městské části a účetní závěrce sestavené 

k rozvahovému dni, 

 

G) vyjadřuje se ke zřizování trvalých a dočasných peněžních fondů, 

 

H) vyjadřuje se ke zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních 

složek města, ke schvalování jejich zřizovacích listin, 

 

I) vyjadřuje se ke vzdání se práva a prominutí pohledávek, u nichž se 

vyžaduje rozhodnutí zastupitelstva, 

 

J) vyjadřuje se k auditům vztahujícím se k hospodaření MČ a příspěvkových 

organizací a organizačních složek města, 

 

K) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ.   

 

2. Finanční výbor působí pouze v oblasti samostatné působnosti MČ Praha 5.  

 

  



 - 2 - 

Článek 3 

Rozsah a náplň činnosti výboru 

 

1. Výbor v rámci své činnosti uvedené v čl. 2 tohoto statutu zejména provádí 

kontrolu: 

 

A) hospodaření odborů ÚMČ Praha 5 s rozpočtovými prostředky  

 

B) příspěvkových organizací a organizačních složek, zřízené zastupitelstvem a 

právnické osoby, založené zastupitelstvem a ostatní subjekty, v nichž má 

MČ Praha 5 majetkový podíl nebo hospodaří s majetkem a finančními 

prostředky MČ Praha 5  

 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento statut byl schválen výborem dne 6.6.2017. 

 

2. Tento statut byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 5 dne 20.6.2017. 

 

 


