
Plán práce finančního výboru města Buštěhrad 

pro 12/2014 a rok 2015
  

Finanční výbor se bude v měsíci 12/2014 a roku 2015 scházet a pracovat dle následujícího plánu:

 

Náplň činnosti: 

·         kontrola dodržování směrnic, vnitřních předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů,

·         kontrola správnosti dodržování čerpání rozpočtu a spolupráce s účtárnou při návrzích pro 
rozpočtová opatření, 

·         kontrola stanovených dokladů dle seznamu, který obdrží účtárna městského úřadu vždy 
v termínu nejméně 3 pracovních dnů před kontrolou, 

·         kontrola, vyplývající z charakteru náplně činnosti při vzájemné spolupráci s ostatními výbory,

·         kontrola dle vznesených požadavků zastupitelstva,

 

Termíny: 

1)      pro kontroly v účtárně městského úřadu

·         vždy v průběhu následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí roku (tzn. nejpozději vždy 30. 4, 31. 
7., 31. 10. a 31. 1. následujícího roku); přesný termín kontroly bude oznámen starostce obce vždy 
nejpozději 7 dní před vlastním datem plánované kontroly 

·         dále – vždy na vyžádání zastupitelstva

 

2)      pro kontroly kulturních, sportovních a jiných organizací/spolků ve městě v rozsahu správnosti 
čerpání rozpočtu: 

·         ročně při vyúčtování dotace i průběžně v případě potřeby v součinnosti s osobami, pověřenými 
správou účetnictví dané organizace; místem kontroly je zasedací místnost městského úřadu 
Buštěhrad; organizace je povinna na požádání předložit doklady k čerpané dotaci i v průběhu 
hospodářského roku. 

 

Další náplň činnosti: 

 

Finanční výbor se bude podílet na sestavování rozpočtu finančních prostředků města pro rok 2015 a
2016, především jejich přerozdělení k paragrafům a položkám dle stanovené rozpočtové skladby.  

 

Bude dbát na správné hospodaření města a dodržovat všechny závazné pokyny, nařízení a veškerá 
ustanovení zákonů, platných v ČR. 

 

Provede ve spolupráci s účtárnou kontrolu čerpání dotací investičních i neinvestičních akcí, které 
byly přiděleny ze státního rozpočtu, stejně jako kontrolu jejich dofinancování z rozpočtu města. 



 

Ke všem provedeným kontrolám vyhotoví písemné zápisy, které budou k dispozici starostce města, 
která zajistí jejich další postoupení všem zastupitelům, dotčeným organizacím a dotčeným 
odpovědným osobám. 

 

Personální složení finančního výboru nebo jeho případné obměny nemají vliv na výše jmenované 
termíny, které jsou závazné, pokud je takto, jak předkládáno, schválí zastupitelstvo. 

 

Tento plán je předkládán dne 3. 12. 2014 na veřejném zasedání předsedkyní finančního výboru. 

  

 

……………………………

       Linda Libertinová

 

 

 

 

Schválen dne: ……………………………         Účinnost ode dne: ………………………

 

 

 

 

 

…………………………………………….

          Ing. Arch. Daniela Javorčeková

                       starostka města 

 

 


