Předkladatel:
Poznámka:

Ing. Aleš Jiroutek - 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 Kontrolního výboru ZM
Číslo materiálu: 5

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
zpráva o činnosti
Krátká důvodová zpráva:
Předseda Kontrolního výboru ZM předkládá zprávu o činnosti výboru za období březen, duben a květen
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 Kontrolního výboru ZM

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZM za měsíce březen, duben a květen 2020.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

KONTROLNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva Města Heřmanův Městec
za březen, duben a květen 2020

Kontrolní výbor se v uplynulém období sešel z důvodu „STAVU NOUZE“ pouze
jednou. Na svém zasedání zahájil kontrolu investiční akce „Rekonstrukce
veřejného prostranství v ulici Havlíčkova“. Kontrola se zaměřila na výběrové
řízení a vlastní realizaci díla. Kontrola výběrového řízení byla ukončena bez
připomínek. Kontrola realizace nebyla dokončena. Kontrolní výbor si vyžádal
doplňující informace nezbytné k řádnému dokončení své práce na této kontrole.
Další plánovaná kontrola se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020. Bude
zaměřena na kontrolu kamerového systému.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
zastupitelstva města za měsíce březen, duben a květen 2020.

Za kontrolní výbor vyhotovil: 9. června 2020

Ing. Aleš Jiroutek
předseda kontrolního výboru

