
K O N T R O L N Í   V Ý B O R 
 

Zápis ze 6. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 1.6.2016 
 

Přítomnost: dle prezenční listiny. 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Informace z květnového zastupitelstva  
3. Informace z probíhajících kontrol  
4. Různé 
5. Závěr 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 
Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, 
že zasedání je usnášeníschopné – 11 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 
pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program doplněn a byl schválen všemi 
přítomnými. 
 
 
2. Informace z květnového zastupitelstva 
Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o zásadních materiálech projednávaných 
na květnovém zasedání zastupitelstva města, které nebylo dokončeno a bude pokračovat dne 
9.6.2016 od 15 hod. 
 
 
3. Informace z probíhajících kontrol  
Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2016:  
č. 1 – Usnesení RML 1. pololetí 2015 – členové KS zaslali požadavky na podklady, dosud 
nejsou všechny vyřízeny. Při té příležitosti vznikla diskuse o tom, jaká časová lhůta a kde, 
je stanovena úředníkům MML, na poskytnutí informací a podkladů členům KV 
pro probíhající kontroly. 
č. 2 – Usnesení RML 2. pololetí 2015 – vybrána usnesení ke kontrole, rozesílají se požadavky 
na podklady, čeká se na odpovědi. 
č. 3 – Usnesení ZML 2015 – schůzka dne 1.6.2016. 
 
Kontroly z roku 2015: 
č. 5/2015 - Poskytování informací – zápis z kontroly schválen v KV 4.5.2016 - podepsán 
zbylými členy KS až 1.6.2016, 
č. 6/2015 - Smlouva s S group F. – zápis z kontroly schválen v KV 4.5.2016 – dosud není 
podepsán všemi členy KS, 
č. 3/2015 – Služební jízdy – na minulém KV byly předloženy 2 zápisy, ani jeden nebyl 
schválen KV. Předsedkyně KV připravila materiál pro Zastupitelstvo města Liberec, v němž 
popsala důvody, proč kontrola, která probíhá více než rok je bez výsledku. Všichni přítomní 
členové KV byli PRO, aby materiál byl zastupitelstvu předložen jako informace. Všichni 
členové KV materiál obdrželi mailem dne 31.5.2016 a v termínu do 10.6.2016 mohou zaslat 
úpravy textu na adresu předsedkyně KV:  skrivankova.liberec@seznam.cz, neboť tato 
informace bude předložena na 6. ZML a je potřeba připravit celý materiál. 
 



4. Různé 
  

1. PhDr. J. Baxa připomenul, že požaduje, ve shodě s dalším členem KV J. Čmuchálkem, 
doplnění (opravu) minulého zápisu z jednání KV 4.5.2016 v textu týkající se kontroly 
č. 3/2015. Text zašle tajemnici KV, která zajistí požadované. 

2. PhDr. J. Baxa navrhl provést kontrolu usnesení rady č. 399 a 400/2013. Po diskuzi 
členů KV k návrhu proběhlo hlasování - PRO: 4 – neschváleno. 

3. Ing. Kočárková – vedoucí KS č. 10/2015 Kino Lípa - informovala přítomné, že v již 
dříve schváleném zápisu z kontroly byly zjištěny nepřesnosti, a proto zápis upraví 
po dohodě s ostatními členy KS a předloží jej znovu ke schválení cca v září 2016. 
 
 
 

Příští jednání KV proběhne 
Dne 7. září 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 3.6.2016 
Ing. Marie Vozobulová, zastupující tajemnici KV 


