
K O N T R O L N Í   V Ý B O R 
 

Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru ZML ze dne 20.1.2016 
 

Přítomnost: dle prezenční listiny. 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Informace z prosincového zastupitelstva  
3. Informace z probíhajících kontrol roku 2015 
4. Schválení zápisů z kontrol  
5. Různé 
6. Závěr 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 
 
Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, 
že zasedání je usnášeníschopné – všech 13 členů přítomno. 
 
Program jednání byl součástí pozvánky na KV. Přítomnými členy nebyl program doplněn 
a byl schválen všemi přítomnými. 
 
Úkoly z minulého zasedání KV: nebyly stanoveny. 
 
 
2. Informace z prosincového zastupitelstva 
 
Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o jednání zastupitelstva.  Upozornila 
na důležité materiály, které byly na pořadu jednání – schválení rozpočtu na rok 2016, 
opětovné neschválení materiálu k Dotačnímu fondu SML a to pro věcné výhrady zastupitelů 
(předpoklad po té byl, že opravený materiál bude projednáván se všemi zastupiteli, dosud 
žádná schůzka nebyla a materiál bude zřejmě bez jakéhokoliv jednání opět předložen ZML ke 
schválení), změna harmonogramu tvorby územní plánu nebyla schválena. 
 
Materiály KV předkládané ke schválení ZML dne 28.1.2016: Předložena bude Zpráva 
z kontroly č. 2 Kontrola veřejných zakázek, Informace o činnosti KV za 2. pololetí 2015 
a Informace – časový plán činnosti KV na r. 2016. Návrh plánu kontrol KV na r. 2016 byl 
Radě města Liberec předložen jako Informace o materiálu, který bude předložen 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. Informace byla z programu rady města stažena – 
důvodem byla skutečnost, že KV nemá ukončené všechny kontroly z roku 2015. 
 
 
3. Informace z probíhajících kontrol roku 2015 
 
Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí:  
č. 3 – Usnesení ZML – zápis ke schválení – viz bod č. 4, 
č. 4 – Služební jízdy – zápis v pracovní verzi dokončován KS – k předložení příště, 
č. 5 – Poskytování informací – zápis připravován – k předložení příště, 



č. 6 – Koncesní smlouva – kontrola pokračuje požadavky na konečné podklady, jejich seznam 
zašle vedoucí KS mailem – na zápise z kontroly se pracuje, 
č. 7 – Doporučení komisí – kontrola pokračuje, další schůzka 3.2.2015 od 16 hod na č.110, 
č. 10 – Kino Lípa – kontrola pokračuje další schůzkou 17.2.2016 od 15 hod na č.110 
(tj. 1 hodinu před KV) s vyžádáním dalších podkladů a přítomnosti zaměstnanců MML.  
 
 
4. Schválení zápisů z kontrol 
 
Vedoucí KS č. 3 – Ing. Jan Puhal předložil zápis ke schválení.  
Hlasování: PRO: 13        
 
Usnesení č. 1/2016 
 
Zápis z kontrolní akce č. 3/2015 „Kontrola pln ění usnesení Zastupitelstva města Liberec 
za rok 2014“ 
 
kontrolní výbor po projednání  
 
s c h v a l u j e 
 
předložený zápis z uvedené kontrolní akce  
 
a    u k l á d á 
 
Ing. Marii Vozobulové, tajemnici kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu 
ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů. 
 
 
5. Různé 

1) Předsedkyně KV Mgr. V. Skřivánková poskytla informaci od tajemníka úřadu Ing. 
Jindřicha Fadrhonce, že PČR si žádá informaci o tom, kdy bude dokončena kontrola č. 
4/2015 služební jízdy. Vedoucí KS P.Felgr sdělil, že PČR sám odpověděl a že zápis 
bude hotov v únoru 2016. 

2) Stížnost paní Kočí, kterou KV obdržel v prosinci 2015, bude vyřízena kanceláří 
tajemníka úřadu v zákonné lhůtě do 2.2.2016. 

 
 
6. Závěr 

Příští jednání KV proběhne 
dne 17. února 2016 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 110 

v budově Magistrátu města Liberec. 
 
Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail. 
 
                                                                                          Mgr. Věra Skřivánková  v.r. 
                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru  
 
Zapsala dne 21.1.2016 
Ing. Marie Vozobulová, tajemnice KV 


