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 Pro jednání zastupitelstva města dne 31. října 2018 

 Zpracoval: Klub zastupitelů Piráti a nezávislí Svitavy 

 Předkládá: Mgr. Libuše Vévodová, zastupitelka města 

 

 

 

 

  

Zřízení výborů zastupitelstva, volba jejich předsedů a členů 

 
Důvodová zpráva: 

 
Výbory finanční a kontrolní zřizuje zastupitelstvo obce jako své iniciativní a kontrolní orgány. 

Alespoň tyto dva výbory musí být zřízeny povinně. Ukládá to zákon o obcích. Předsedou výboru musí 

být člen zastupitelstva a počet členů výboru musí být lichý. Do obou výborů nominovaly své členy 

volební strany zastoupené v zastupitelstvu. 
Členem finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani 

osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 

 

Návrhy na personální složení finančního výboru tak, aby bylo respektováno paritní zastoupení 

zástupců volebních stran, tedy v lichém počtu členů a bez střetu zájmu a kumulace funkcí: 
 

Finanční výbor 

Piráti - Miroslav Sedlák - předseda 
KDU - Jiří Žilka 

ČSSD - Václav Olbert 

ANO - Jaroslav Kytýr 

SPMS - Pavel Špaček 

ODS - Veronika Žižková 

KSČM - Libor Zelinka 

 

           Návrh na personální složení kontrolního výboru akceptujeme tak, jak byl původně předložen v 

původním návrhu, tedy v nezměněném složení: 
 

Kontrolní výbor 

KSČM - Lidmila Kružíková - předsedkyně 

ČSSD - Stanislav Navrátil 

ANO - René Hnát 

SPMS - Alena Petrželová 

ODS - Pavel Brandejs 

Piráti - Libuše Vévodová 

Jaroslava Pásková 

         
 

 

 

 

 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

1. zřizuje 

jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor 

2. volí 

předsedou finančního výboru Miroslav Sedláka 

a  členy výboru: 

Ing. Václava Olberta 

Ing. Jaroslava Kytýra 

Ing. Pavla Špačka   

Ing. Veroniku Žižkovou 

p. Libora Zelinku 

p. Mgr. Jiřího Žilku 

 

Z: tajemník úřadu 

3. volí 

předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Lidmilu Kružíkovou 

a členy výboru: 

Ing. Stanislava Navrátila 

p. René Hnáta 

p. Alenu Petrželovou 

Mgr. Pavla Brandejse 

Mgr. Libuši Vévodovou 

p. Jaroslavu Páskovou 

Z: tajemník úřadu 

4. ukládá 

výborům zastupitelstva zpracovat a předložit k projednání zastupitelstvu města vždy 

nejpozději do 30. září kalendářního roku výroční zprávu o činnosti výboru, která bude 

obsahovat zhodnocení činnosti za období od zřízení výboru nebo od projednání 

poslední výroční zprávy a přehled účasti jednotlivých členů na jednáních výboru s tím, 

že výroční zprávy budou následně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup 

Z: předsedové výborů zastupitelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


