Zápis z jednání kontrolního výboru
města Veltrusy
č. 2/2021
Kdy: 19. 3. 2021 v 17:30
Kde: Online přes Google meet
Kdo: Andrle, Koldinský, Láchová
Na schůzce byly diskutovány následující témata/oblasti:
KONTROLA USNESENÍ

● Kontrolována bude na “správnost” usnesení podle zákonných požadavků
● Doplňující informací v evidenci bude “stav úkolu” plynoucího z usnesení např. trvá/provádí se, ukončen/proveden, není třeba dále sledovat, apod.

ÚKOLY:
● Zajistit práva editace za účelem zapsání vyjádření KoVy přímo do buňky,
nikoliv jen jako komentář.
● Zasedání č.25 - grantový program
○ Zveřejněn na ÚD 30 dní předem - splněno
● Ověřit jestli je nutné zveřejňovat na ÚD věcná břemena (např. ČEZ)
● Zasedání č.25 - škola dotace
○ vyžádat si informaci, zda škola převedla finance dle usnesení nebo ne

JEDNACÍ ŘÁD
● Předána informace o stávajících dokumentech a informacích z MVČR

ÚKOLY:
● Vyzvat zastupitele na poradě k podávání nápadů na rozšíření/změny
jednacího řádu

ONLINE PŘENOS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
● V případě, že se budou zabírat kamerou pouze zastupitelé
○ stačí před zveřejněním ze záznamu “vypípat” osobní údaje, což je
stejné jako v případě audio záznamu
● Na youtube lze zajistit provázání na konkrétní minuty záznamu
○ Pro účely odkazování ze zápisu na přesné místo ve videozáznamu
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ÚKOLY:
● Obecné doporučení - podávat obsáhlejší informace během zasedání pro
zdůvodnění navrhovaných bodů
○ Občané na porady nechodí, takže během zasedání může unikat část
kontextu projednávaného bodu

ONLINE PLATBY PRO LIDI A PLATEBNÍ TERMINÁL NA PODATELNU

● Možnost zajištění online plateb poplatků od občanů (portál https://platby-sc.cz/obce)
● Ověřit, zda-li smlouvu může podepsat Starosta nebo je nutný souhlas
zastupitelstva

ÚKOLY:
● Ověřit jestli bude nutné schválit smlouvu zastupitelstvem
● Realizovat během roku a připravit se na placení poplatků v roce 2022

ZHODNOCOVÁNÍ VOLNÝCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA:
● Aktuálně se neřeší peníze, které “jen tak leží” na účtě
● Existují spořící účty pro obce a samosprávy, malé ale alespoň nějaké
zhodnocení
● Jde o to oslovit banky přímo městem, jde o bezrizikové zhodnocení, máme
XX peněz a tento rok je nebudeme využívat

ÚKOLY:
● požádat finanční výbor o vyhodnocení, jaký objem prostředků bychom letos
mohli bezpečně použít ke zhodnocení
○ vznést dotaz/požadavek na poradě - případně vytvořit návrh na úkol
pro FV či vedení města

Další schůzka bude přes google meet. Termín bude domluven podle potřeby.
Ukončení schůzky v 19:30.
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