FINANČNÍ VÝBOR

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

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 4/2019
Finanční výbor,
které se uskutečnilo
ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 17:00 hodin
v Kavárně Kamarád Heřmanův Městec.
Přítomni: Jan Řehák, Ing. Zbyněk Čermák, Ing. Lenka Ulrichová, Blanka Čížková,
Ing. Kateřina Diesslová
Omluveni: Tomáš Morávek, Ing. Lucie Nepovímová, MBA
1. Paní Ulrichová informovala členy FV o schůzce, která proběhla na MěÚ se
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zástupci vedení města paní Sedláčkovou a panem Plavcem a zástupcem MěÚ
paní Floriánovou. Tématem byly kontroly, které FV provedl na obou MŠ a
ZUŠ. Jednalo se o nápravy nalezených chyb, navrhovaných úprav zřizovacích
listin, vytvoření metodických pokynů pro ředitele a účetní p.o. a jejich následné
proškolení v této problematice.
FV navrhne usnesení do nadcházejícího zastupitelstva na dané úkony tak, aby
byly tyto úkoly přiřazeny konkrétním osobám v konkrétních termínech.
Dále se FV dohodl, že předseda neprodleně domluví schůzky s řediteli
kontrolovaných p.o. ohledně konzultace zprávy o kontrole od FV, aby do
termínu zastupitelstva byly domluveny termíny nápravy a také vyjádření
ředitelů.
Tyto schůzky proběhly v pondělí 3.6.2019 (ZUŠ a MŠ Jiráskova) a 4.6.2019
(MŠ Jonášova). Finální zprávy budou předloženy zastupitelům a založeny na
MěÚ a jednotlivých p.o.
Pan Řehák informoval o návrzích usnesení ohledně proběhlé kontroly dotací,
nad kterými proběhla diskuze o termínech a zda by úpravy pravidel neměly
provést komise. Pokud ovšem má vše být projednáno a připraveno na rok 2020,
pak není vzhledem k prázdninám časově reálné, aby se čekalo na vyjádření
komisí, FV se pokusí tento úkol zpracovat sám.
Paní Diesslová informovala o plánované kontrole smluv, kterou musela odložit
kvůli nemoci a tato bude provedena v blízké době.
Pan Řehák informoval o účasti na otevírání obálek na stavební úpravy v
informačním centru, kdy se ovšem nesešly žádné nabídky.

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

