FINANČNÍ VÝBOR

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

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 2/2016
Finanční výbor
které se uskutečnilo
v úterý 15.3.2016 od 19:00 hodin
v kavárně „Kamarád“ Heřmanův Městec.
Přítomni:

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

Hosté:
Omluveni:
Program:

1. Předseda FV představil hosta zasedání ing. Vítka a udělil mu slovo. Vedoucí odboru
FaVH seznámil přítomné s organizační strukturou odboru, agendou, kompetencemi a
zodpovědností jednotlivých referentek tohoto útvaru.
2. Diskuse nad součinností FV a odboru FaVH, postupem při předávání materiálů ke
kontrole. Členové FV vyjádřili nespokojenost s rychlostí předávání podkladů FV.
3. Členové FV byli překvapeni informací, že vedoucí odboru nebyl doposud seznámen s
výsledky personálního auditu.
4. Zbyněk Čermák na příkladu nájemní smlouvy Luňáčková vs. Město HM ze dne
2.2.2016 /pronájem restaurace v Sokolovně/ upozornil na absenci kontrolního
mechanismu, při zpracování nových nájemních smluv, aby se neopakoval stav, že
chybná a zmatečná smlouva předkládaná nezkušenou referentkou správy majetku,
projde přes vedoucího odboru, radu města až do fáze podpisu starostou města.
5. Byly dohodnuty postupy a načasování předávání kontrolovaných materiálů. Zasílání v
elektronické podobě má na starosti příslušná referentka odboru a to do 5 pracovních
dnů, od vyžádání členem FV. Po této lhůtě se FV obrací přímo na vedoucího odboru,
aby zjednal nápravu. Ohledně nově zpracovávaných smluv, týkajících se majetku
města, by měl být postup odsouhlasení textu dokumentu následující: referentka –
vedoucí odboru – právník – rada města.
6. Další diskuse proběhla na výstupy a doporučeními kontrol roku 2015, zda se snimi
odborFaVH seznámil, případně jaká byla přijata opatření k nápravě stavu. Zde
museli členové výboru konstatovat, že zpětná vazba odboru není v tuto chvíli
dostačující. Do budoucna FV navrhuje, aby předkládaný zápis z kontroly byl
parafován vedoucím odboru FaVH.
Zápis provedl:
Příští zasedání FV:

Zbyněk Čermák, člen Finančního Výboru
26.4. 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

