
K O N T R O L N Í   V Ý B O R 
 

Zápis ze 6. jednání Kontrolního výboru ZML ze dne 10.6.2015 
 

Přítomnost: dle prezenční listiny. 
 
 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Informace z květnového ZML 
3. Informace o probíhajících kontrolách 
4. Schválení materiálu pracovní postup pro kontroly 
5. Různé 
6. 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 květnového ZML 
 
Předsedkyně KV informovala o průběhu květnového ZML. Uvedla jako podstatný bod 
schválení vzorové smlouvy pro poskytování veřejné podpory v návaznosti na znění zákona 
č. 24/2015, která však bude dále upravována např. o problematiku black-list apod. 
 
 
3. Informace o probíhajících kontrolách 
 
Jednotliví vedoucí KS podali informace o průběhu jimi vedených kontrol a naplánovaných 
dalších jednáních:  
KS č. 1 – Usnesení RML – na jednání 10. června 2015 dopracován protokol, který bude 
předložen na zářijovém KV ke schválení. 
KS č. 8 – Volnočasové plochy – 1. června 2015 proběhlo poslední jednání, nyní 
je zpracováván protokol, který bude předložen na zářijovém KV ke schválení. 
KS č. 2 – Zadávání VZ – informace o tématech kontroly, která ještě pokračuje a není jisté, 
že bude ukončena v červnu 2015. 
KS č. 4 – Služební jízdy – 1. jednání 3.6.2015 na č. 209, 10.6.2015 předáno pověření 
ke kontrole a požádáno o dokumentaci vedoucím KS, další jednání bude  24.6.2015 
od 15 hodin na č. 209. 
KS č. 3 Usnesení ZML a KS č. 5 Poskytování informací - dosud nezahájeny. 



4. Schválení materiálu pracovní postup pro kontroly 
 
Po některých úpravách textu a projednání bylo o uvedeném materiálu hlasováno: PRO 10  
 
Usnesení č. 3/2015 
 
Kontrolní výbor po projednání  
 
s c h v a l u j e 
 
předložené znění materiálu Pracovní postupy pro kontroly prováděné kontrolním 
výborem Zastupitelstva města Liberec  
 
a   u k l á d á 
 
Ing. Marii Vozobulové, tajemnici kontrolního výboru , zajistit jeho předložení  
Zastupitelstvu města Liberec na jeho zasedání dne 25.6.2015 jako informaci. 
 
 
 
5. Různé 
 
- Předsedkyně KV informovala přítomné o materiálu, který schválila rada města dne 2.6.2015 
usnesením č. 443/2015. Z materiálu vyplývá, že pokud jej zastupitelstvo města dne 25.6.2015 
schválí, přibyde KV ještě jedna kontrola. 
- Předsedkyně KV informovala o schůzce s primátorem města a tajemníkem úřadu, kde kromě 
jiného projednávala účast tajemnice KV v KS. 
 
 
 
6. Závěr 
 
 
 

Příští jednání KV proběhne 
dne 9. září 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 11.6.2015 
Ing. Marie Vozobulová, tajemnice KV 


