
Náplně činností výborů Zastupitelstva města Karviné

Schváleno usnesením ZM č. 343 ze dne 19.06.2012

Výbor finanční
náplň činnosti finančního výboru

• Objektivizovat výši příjmů rozpočtu města,
• kontrolovat a rozborovat hospodaření města v průběhu roku, provádět vlastní šetření 
hospodaření s finančními prostředky města v rámci schváleného rozpočtu, a to jak                 
v příjmové, tak i výdajové části, navrhovat nápravná opatření v případě nerovnoměrného 
hospodaření v průběhu roku,
• vyjadřovat se k přijetí návratných finančních výpomocí, půjček a k přijetí úvěru,
• vyjadřovat se k hospodaření s akciemi ve vlastnictví města a ke správě portfolia města,
• vyjadřovat se k výběru auditora k provedení přezkumu hospodaření města za uplynulý rok,
• vyjadřovat se ke zprávě auditora a navrhovat způsob vypořádání nedostatků v případě 
jejich zjištění,
• vyjadřovat se k žádostem o poskytnutí půjček z rozpočtu města a k poskytnutí příspěvků na 
činnost organizacím na území města, případně i organizacím mimo území města                   
v mimořádných případech (živelné pohromy apod.),
• vyjadřovat se k ukládání volných finančních prostředků města na krátkodobé nebo
dlouhodobé úložky úrokově zvýhodněné,
• vyjadřovat se ke stanovení výše cen v rámci návrhů cenových map města, k návrhům na 
stanovení cen působnosti města,
• plnit veškeré úkoly uložené Zastupitelstvem města Karviné.

Výbor kontrolní
náplň činnosti kontrolního výboru

• Kontrolní výbor byl zřízen v souladu s ustanovením § 117 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích,
• jeho činnost se řídí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
• kontrolní výbor kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem 
města Karviné na úseku samostatné působnosti,
• účastní se na projednávání výsledků hospodaření Magistrátu města Karviné a jim řízených 
organizací,
• dále kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
• kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města,
• účastní se v roli pozorovatele výběrových řízení organizovaných statutárním městem 
Karviná,
• plní konkrétní úkoly na úseku kontroly uložené zastupitelstvem města,
• řeší individuální požadavky v rámci své působnosti vznesené jednotlivými členy kontrolního 
výboru,
• pro naplnění této činnosti se kontrolní výbor schází nejméně 1 x za čtvrt roku,
• předseda výboru předkládá zprávu o činnosti kontrolního výboru 1x ročně Zastupitelstvu 
města Karviné.



Výbor pro národnostní menšiny
náplň činnosti výboru pro národnostní menšiny

• Poradní činnost pro Zastupitelstvo města Karviné a podávání návrhů k problematice
národnostních menšin na území města, případně vyjadřování se k návrhům, které mu 
zastupitelstvo postoupí.




