
K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 17.2.2016 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Informace z lednového zastupitelstva  

3. Informace z probíhajících kontrol roku 2015 

4. Schválení zápisů z kontrol  

5. Různé 

6. Závěr 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, 

že zasedání je usnášeníschopné –  11 členů přítomno. Předsedkyně výboru seznámila 

přítomné s novou tajemnicí KV, kterou je od tohoto jednání Bc. Jana Haidlová, DiS.. 

Zasedání se účastnil primátor města Tibor Batthyány a zajímal se také o kontrolní činnost KV.  

Program zasedání 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 lednového zastupitelstva 

Předsedkyně  KV krátce  informovala  přítomné o zasedání lednového zastupitelstva  města 

 a  schvalování kontroly č. 2/2015.  

Materiály KV předkládané ke schválení ZML dne 28.1.2016: Byla předložena Zpráva 

z kontroly č. 2 Kontrola veřejných zakázek, která byla ZML vzata na vědomí. Návrh plánu 

kontrol KV na r. 2016 byl z jednání stažen - důvodem byla skutečnost, že KV nemá ukončené 

všechny kontroly z roku 2015. 

Materiály KV předkládané ke schválení ZML dne 25.2.2016:  

Nejsou dle programu ZML žádné. Důvodem je skutečnost, že 2 zápisy č. 8/2015 Volnočasové 

aktivity a č. 9/2015 RTM, stále „leží“ u posledního podpisu vedení města a to u náměstka 

Korytáře. 

 

3. Informace z probíhajících kontrol roku 2015 

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí:  

č. 3 – Usnesení ZML – u podpisu vedení města, 

č. 4 – Služební jízdy –se neprojednává z důvodu nepřítomnosti p. Felgra a nejednotnosti 

stanovisek v KS, 

č. 5 – Poskytování informací – zápis připravován, vedoucí KS nebyl přítomen, 

č. 6 – Koncesní smlouva – na zápise z kontroly se pracuje, k předložení týden před dalším 

KV, 

č. 7 – Doporučení komisí – kontrola pokračuje, 

č. 10 – Kino Lípa – na zápisu z kontroly se začne pracovat, další schůzka bude  2.3.2016 od 

15 hod. v č.110 (tj. 1 hodinu před KV) . 

Primátor města na místě vznesl požadavek na zasílání informace o ukončení kontrol. Dlouhé 

čekání na podpis zápisu z kontroly č. 8 a 9 ze strany vedení města bude primátorem 



projednáno na nejbližší poradě vedení.  Dále bylo navrhováno zrušení předkládání zápisu 

z kontrol k podpisu vedení města (v případě, že není člen vedení města kontrolován). Návrh 

bude  ještě   podrobně konzultován a posouzen s ohledem na přijaté dokumenty  KV  –  statut    

 a jednací řád. 

 

4. Schválení zápisů z kontrol 

Žádné nové zápisy nebyly předloženy, z důvodu jejich nedokončení, jde o KS č. 4, 5, 6, 7, 10. 

 

5. Různé 
1) Stížnost paní Kočí, kterou KV obdržel v prosinci 2015 byla kanceláří tajemníka úřadu 

vyřízena zamítnutím. 

2) Na dubnové jednání KV byl z důvodu projednání nového návrhu plánu kontrol na rok 

2016 pozván primátor města. 

3) Ing. Květa Vinklátová, členka KV, oznámila svoji rezignaci. 

4) Na návrh člena KV byla navržena změna termínů zasedání KV  (hlasování PRO: 9) - 

nově budou zasedání výboru 2016 uskutečněna každou  1. středu v měsíci v 1. patře 

v zasedačce č. 110. 

 

Termíny jednání budou sděleny zastupitelstvu města v březnu 2016 formou informace: 

2. března 

6. dubna 

4. května 

1. června 

7. září 

5. října 

2. listopadu 

7. prosince 

Důvodem změny termínu zasedání je možnost připravit materiály pro jednání 

v ZM v dostatečném předstihu. 

 

5) Kontakty na novou tajemnici jsou:  Bc. Jana Haidlová, DiS., referentka odboru 

kontroly a interního auditu v pozici interní auditor, 

 48 524 3206 

730 166 478  

haidlova.jana@magistrat.liberec.cz 

6. Závěr 

Příští jednání KV proběhne 

dne 2. března 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 19.2.2016 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


