Předkladatel:
Poznámka:

Jan Řehák - zastupitel
Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 23. září 2019 v 17:00

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Číslo materiálu: 4

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
finanční výbor - zpráva pro zastupitelstvo 23.9.2019
Krátká důvodová zpráva:
Pan předseda Kontrolního výboru předkládá zprávu o činnosti výboru za období od posledního jednání
Zastupitelstva města dne 17.6.2019. V příloze je i zpráva o provedené kontrole na Základní škole, včetně
vyjádření zástupců školy a zpráva o kontrole zaměřené na pronájmy městských bytů, která byla
projednána na radě města a jsou činěna opatření podle závěrů kontroly. Materiál nebyl projednán Radou
města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 23.9.2019
Zpráva o činnosti Finančního výboru

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnost Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec za období od
17.6.2019 do 10.9.2019.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
Zpráva pro Zastupitelstvo města 23. 9. 2019
Finanční výbor
FV se sešel od posledního jednání ZM 2x, 15.8 a 9.9. Zápisy z těchto dvou jednání
jsou přílohou, případně budou někdy i dostupné na webu města.
V příloze mají zastupitelé 2 kontroly, se kterými ještě nebyli seznámeni, jedná se o
kontrolu nájemních smluv u městských bytů a kontrolu hospodaření ZŠ.
Ohledně kontroly nájemních smluv již začala rada města postupovat dle doporučení
FV, které z kontroly vzešlo.
FV se na posledním jednání seznámil s plánovaným rozpočtovým opatřením č. 3/2019.

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

