Předkladatel:
Poznámka:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
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 2. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 22. června 2020 v 17:00

Kontrola usnesení
Číslo materiálu: 2

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
kontrola usnesení
Krátká důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předložena kontrola usnesení uložených zastupitelstvem města s termínem splnění
od 16.3.2020 do 22.6.2020. Všechna usnesení byla splněna v termínu. Materiál nebyl projednán Radou
města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 22.6.2020
Kontrola usnesení

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení za období od 16.3.2020 do 22.6.2020

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Číslo úkolu:

Z/2020/005(1)

Zodpovědný: Ing. Ivana Jankovská

Název:

Zpráva o činnosti Finančního výboru

Zadání:

ukládá
RM zabývat se zprávou a především doporučením FV ohledně „Zajištění
pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)“, provést vyhodnocení a učinit
nezbytné kroky pro co nejefektivnější a zároveň nejhospodárnější vedení této
agendy

Založeno:

20.04.2020

Plnění úkolu:

Rada města na svém jednání dne 1.6.2020 schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů. Dodatek mění rozsah předmětu
smlouvy, četnost konzultací, počet připojených subjektů (odstoupila ZUŠ) a tím i cenu.
Nová cena je pro město 4.800,- Kč/měsíc.

Číslo úkolu:

Z/2020/015(1)

Název:

Dotační programy města 2020

Zadání:

ukládá
zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci, dle
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec.

Založeno:

20.04.2020

Plnění úkolu:

bylo zajištěno uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci, dle
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec.

Číslo úkolu:

Z/2020/013(1)

Název:

Cenová mapa - navýšení o inflaci

Zadání:

ukládá
zajistit vyvěšení nové Cenové mapy

Založeno:

20.04.2020

Plnění úkolu:

Cenová mapa vyvěšena dne 22.4.2020.

Číslo úkolu:

Z/2020/011(1)

Název:

Odprodej pozemku p.č. 2370

Zadání:

ukládá
zajistit informování žadatele pana Javorského o výsledku zastupitelstva

Termín plnění: 10.06.2020
Splněno: 09.06.2020

Zodpovědný: Ing. Miloslav Vítek

Termín plnění: 30.04.2020
Splněno: 05.05.2020

Zodpovědný: Miloš Jožák

Termín plnění: 30.04.2020
Splněno: 05.05.2020

Zodpovědný: Miloš Jožák

Založeno:

20.04.2020

Termín plnění: 30.04.2020
Splněno: 05.05.2020

Plnění úkolu:

Žadatel byl písemně informován dne 20.4.2020.

Číslo úkolu:

Z/2020/010(1)

Název:

Odprodej pozemků p.č. 1710/60, 1710/26, 1710/56

Zadání:

ukládá
zajistit informování pana Ing. Moravce o výsledku jednání Zastupitelstva města

Založeno:

20.04.2020

Plnění úkolu:

Žadatel byl písemně informován dne 20.4.2020.

Číslo úkolu:

Z/2019/069(1)

Název:

Odprodej části pozemku p.č. 1173/167 man. Opočenští

Zadání:

ukládá
zajistit podepsání kupní smlouvy s man. Opočenskými

Založeno:

17.12.2019

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána dne 6.1.2020

Zodpovědný: Miloš Jožák

Termín plnění: 30.04.2020
Splněno: 05.05.2020

Zodpovědný: Miloš Jožák

Termín plnění: 30.04.2020
Splněno: 14.02.2020

