
K O N T R O L N Í   V Ý B O R 
 

Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ZML ze dne 13.5.2015 
 

Přítomnost: dle prezenční listiny. 
 
 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Informace z dubnového ZML 
3. Informace o probíhajících kontrolách 
4. Různé 
5. Závěr 
 
 
1. Zahájení 
 
Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, 
že zasedání je usnášeníschopné – 11 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 dubnového ZML 
 
Předsedkyně KV informovala o průběhu dubnového ZML, které kromě jiného řešilo územní 
plán, bezúplatný převod majetku od státu a vznik Fondu rozvoje města. Fond bude zásadním 
zdrojem všech investic ve městě a pro KV výhledově prostor pro kontroly. 
 
 
3. Informace o probíhajících kontrolách 
 
Jednotliví vedoucí KS podali informace o průběhu jimi vedených kontrol a naplánovaných 
dalších jednáních:  
KS č. 1 – Usnesení RML – 10. června 2015 od 15 hod na č. 202 – 4. jednání – projednání 
návrhu protokolu, 
KS č. 2 – Zadávání VZ – informace o přizvaných osobách a dotazech na ně, dále o tématech 
kontroly, 
KS č. 8 – Volnočasové plochy – 1. června 2015 od 15 hod na č. 210 – 4. jednání. 
 
 
4. Různé 
 
- Předsedkyně KV pochválila zveřejňování informací o KV na WEBu města. 



- Členové KV na místě upravovali materiál „pracovní postupy“. Další verze materiálu 
s úpravami bude projednávána na příštím zasedání KV, upravený materiál všem zašle 
PhDr. Baxa. 
- V červnu budou zahájeny dle plánu kontroly č. 3 – 5. Pověření ke kontrolám je vedoucím 
kontrolních skupin k dispozici u tajemnice KV – 1. patro historické radnice č. dveří 10. 
 
 
 
5. Závěr 
 
 
 

Příští jednání KV proběhne 
dne 10. června 2015 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 202 

v budově Magistrátu města Liberec. 
 
 
Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail. 
 
 
 
 
                                                                                          Mgr. Věra Skřivánková  v.r. 
                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru  
 
 
Zapsala dne 18.5.2015 
Ing. Marie Vozobulová, tajemnice KV 


