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 2. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 22. června 2020 v 17:00

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM
Číslo materiálu: 4

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
zápis finanční výbor 11.6.2020
zpráva pro zastupitelstvo 22.6.2020
Krátká důvodová zpráva:
Předseda Finančního výboru ZM předkládá zprávu o činnosti výboru za období od 16.3.2020 do dne
22.6.2020. 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
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o činnosti Finančního výboru ZM za období od posledního jednání
zastupitelstva do 12.6.2020

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 3/2020
Finanční výbor,
které se uskutečnilo
ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 17:00 hodin
v Infocentru v Heřmanově Městci
Přítomni: Jan Řehák, Ing. Zbyněk Čermák, Ing. Lenka Ulrichová, Blanka Čížková,
Ing. Kateřina Diesslová, MBA, Tomáš Morávek
Omluveni: Ing. Lucie Nepovímová
1. Finančnímu výboru byly od vedení města poskytnuty dokumenty k
2.

3.
4.

5.

6.
7.

připomínkám, které jsme postupně prošli a případně okomentovali.
Ohledně zprávy o hospodaření od firmy CP Audit FV doporučuje RM zda
nevypsat nové výběrové řízení na auditora, jelikož je již mnoho let stejný, tudíž
by byl vhodný i pohled z jiné strany. Dále FV doporučuje každý rok k auditu
přidat jednu z PO.
Ohledně rozpočtového opatření ZM č. 2 se s ním FV seznámil a nemá k němu
připomínek.
Dále byl FV poskytnut od paní tajemnice výsledek úkolu, který zastupitelstvo
uložilo radě města, a to konkrétně zabývat se výší platby za GDPR. Dodatkem
smlouvy byla cena upravena na 9.000 Kč s tím, že město samotné platí 4.800
Kč. Členové FV toto kvitují, nicméně podat zprávu o tom ZM musí RM.
Další debata byla ohledně naplánování kontrol, které nemohly proběhnout
dříve, v půlce července zřejmě bude kontrola nájemních vztahů (ZČ + TM) a
kontrola některých příspěvkových organizací (paní Ulrichová obvolá).
Padla připomínka ohledně toho, že zápisy nejsou na webu města, předseda
prověří a zajistí případně nápravu.
Další schůzka byla předběžně naplánována na 3.9. v 17.00.

Zapsal: Jan Řehák

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

FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
Zpráva pro Zastupitelstvo města 22. 6. 2020
Finanční výbor
FV se sešel od posledního jednání ZM 1x, a to 11.6. Zápis je přílohou.
FV se také účastnil otevírání obálek veřejných zakázek.
Ze zřejmých důvodů nebyly zatím provedeny žádné kontroly, FV je bude provádět v
následujícím období.
Ohledně dokumentů poskytnutých vedením města, má FV pro zastupitelstvo tato
sdělení:
• s rozpočtovým opatřením č. 2 pro tento rok se FV seznámil a nemá k němu
připomínek
• ohledně auditu hospodaření města za rok 2019 FV doporučuje RM zvážit, zda
by nebylo vhodné vypsat nové výběrové řízení na auditora, jelikož stávající
firma dělá městu audity již řadu let a byl by vhodný i pohled a kontrola z jiné
strany. Dále FV doporučuje každý rok k auditu připojit i některou z PO
FV kvituje, že náš jeho návrh se podařilo uspořit prostředky města při sepsání dodatku
ohledně služeb GDPR.
Navrhované usnesení:
1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti FV od posledního jednání ZM
Jan Řehák, předseda FV
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