FINANČNÍ VÝBOR

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

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 4/2016
Finanční výbor
které se uskutečnilo
v úterý 7.6.2016 od 19:00 hodin
v kavárně „Kamarád“ Heřmanův Městec.
Přítomni:

Petr Kotora, Lenka Ulrichová, Zbyněk Čermák, Jana Krejčíková,
Ludmila Machová, Ferdinand Bouchal, Ivana Loudová
Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního a vedlejšího hospodářství

Hosté:
Omluveni:
Program:
1. Informace o změnách na odboru finančního a vedlejšího hospodářství
a. Personální změny – v průběhu letních prázdnin bude Bc.Kateřina Vohralíková
převedena na odbor investic a údržby majetku města, a to včetně své agendy
(mimo jiné nájemní smlouvy). Na její pozici bude vypsáno VŘ.
b. Pan Vítek se seznámil s výsledkem personálního auditu a za pomoci tajemnice
implementuje závěry tohoto auditu.
c. Pan Vítek postupně rozděluje komepetence a odpovědnosti na jednotlivé
pracovnice odboru (s cílem vzájemného zastupování).
d. Pravidelné porady odbory jsou realizovány jedenkrát za dva týdny v souladu se
závěry z konání RM.
e. Od 2.poloviny roku budou zavedeny hodnotící pohovory.
f. Došlo k proškolení pracovníků s cílem vyššího využívání informačního
systému FENIX.
g. Významným pomocníkem ve smyslu kontroly plnění úkolů je nový systém
TED.
h. Je nutné zavést systém pro vymáhání pohledávek.
2. Audit hospodaření – otázkou je smysl a přidaná hodnota auditu, který dlouhodobě
neupozorňuje na nedostatky a na náměty ke zlepšení.
3. Smlouvy
a. Elektronická evidence smluv – v tuto chvíli neexistuje obecná evidence všech
smluv.
b. Revize stávajících smluv – namátkově vybrané smlouvy (zejména historicky
uzavřené) vykazují faktické nedostatky. FV navrhne usnesení ZM, aby byla
provedena revize všech dosud uzavřených smluv s cílem jejich aktualizace.
4. Rozpočtové opatření – FV se poměrně detailně seznámil a diskutoval rozpočtové
opatření číslo 1, předkládané na nadcházející zasedání ZM. FV doporučuje ZM jeho
schválení.
5. Realizované kontroly – byla diskutována provedená kontrola výběru poplatků (zpráva
bude předložena na dalším zasedání FV).
Zápis provedl:
Petr Kotora, předseda Finančního výboru
Příští zasedání FV: 6.9. 2016 od 19:00
MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

