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Důvodová zpráva:

 
Zastupitelstvo města zřídilo na svém 3. zasedání konaném dne 30. 1. 2019 usnesením č. 48/3Z/2019
finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro územní plán a výbor pro rozvoj města a zvolilo jejich předsedy a
členy.

Podle článku č. IV bodu č. 2 Jednacího řádu výborů ZMě, předkládají výbory nejméně jedenkrát ročně
souhrnnou zprávu o činnosti, která obsahuje přehled jednání výborů, projednávané skutečnosti, výsledky
jednání a je doplněna o přehled účasti členů výboru. K projednání ZMě jsou zprávy o činnosti výborů ZMě za
rok 2020 včetně účasti členů výboru na jednotlivých jednáních (viz příloha).

Finanční výbor se v roce 2020 uskutečnil pět zasedání, při kterých posuzoval materiály připravené
k projednání na zasedání ZMě, např. účetní závěrku a závěrečný účet města včetně projednání zprávy
auditora o hospodaření města za rok 2019 nebo návrh rozpočtu města na rok 2021. O výsledcích důležitých
jednáních informovala průběžně předsedkyně finančního výboru Ing. Petra Blížilová na zasedání ZMě
v rozpravě k projednávaným materiálům.

Výbor pro rozvoj města se k jednání v roce 2020 sešel 5x.  Předmětem jednání byly např. plánované
investiční akce, hlavním pak příprava strategického plánu na období následujících 5 let. Mimo přípravu tohoto
dokumentu se výbor zaměřil na jednotlivé oblasti, které ovlivňují život obyvatel města s cílem navrhnout dílčí
krátkodobá, ale i dlouhodobá řešení.

Výbor pro územní plán v souvislosti s epidemickou situací a skutečností, že projednal všechny podněty
obyvatel a města Jindřichův Hradec ke změně územního plánu v roce 2019, konstatoval prostřednictvím
svého předsedy Bc. Miroslava Kadeřábka, že v roce 2020 neproběhlo žádné jednání tohoto výboru. Jednání
budou iniciována až v letošním roce.

Kontrolní výbor v roce 2020 řešil příslušnou problematiku na pěti jednáních. Kontrolnímu výboru se
nepodařilo z důvodu epidemických opatření provést kontrolu nakládání s bytovým fondem a nebytovými
prostory. Kontrola bude provedena v roce 2021. Předmětem činnosti byla kontrola plnění usnesení RMě a
ZMě, přičemž nebylo shledáno jakékoliv pochybení.

Více informací je k dispozici v jednotlivých zprávách.

Rada města tento materiál vzala na vědomí dne 10. 5. 2021 svým usnesením č. 358/15R/2021.

 
 

Návrh na usnesení
 
Zastupitelstvo města po projednání:

1. bere na vědomí
 zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2020

  

 
 
 



 
 

přílohy: - Souhrnné zprávy o činnosti jednotlivých výborů ZMě včetně přehledů účasti
členů na jednáních jednotlivých výborů za rok 2020 (elektronicky)


