KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 4. 3. 2020
Přítomnost: dle prezenční listiny.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Informace z probíhajících kontrol.
3. Různé.
4. Závěr.
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Marie Pavlová a konstatovala,
že zasedání je usnášeníschopné – 11 členů přítomno. Z účasti na zasedání se omluvila
Ing. Benešová. Zasedání se dále nezúčastnil Ing. Veselka, ostatní členové KV byli přítomni.
Program zasedání byl součástí pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program
doplněn a byl všemi přítomnými schválen.
2. Informace z probíhajících kontrol
2/2019 – „Kontrola CITYDASBOARD“ – probíhají finální úpravy zápisu, bude zaslán
kontrolovaným osobám k připomínkám.
4/ 2019 – „Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru“ – probíhá zpracování zápisu.
5/2019 – „Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2018“ – probíhá zpracování zápisu.
3. Různé
Přítomní členové KV se na zasedání domluvili na provedení kontrol v roce 2020. Dohodli
se, že prozatím provedou kontroly usnesení ZML za rok 2019 a ihned provedli rozdělení
do kontrolních skupin. Členové KV hlasovali o návrhu 2 kontrol v roce 2020:
1) Kontrola usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2019.
Složení kontrolní skupiny:
Mgr. Skřivánková – vedoucí KS
Ing. Puhal – člen KS
Ing. Schlegelová – členka KS
2) Kontrola usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2019.
Složení kontrolní skupiny:
L. Vadovský – vedoucí KS
V. Smrkovský – člen KS
P. Škop – člen KS
Schváleno

PRO: 11
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Usnesení č. 2/2020
kontrolní výbor po projednání
schvaluje
návrh kontrolní činnosti KV pro rok 2020
a ukládá
Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit informování Zastupitelstva města
Liberec.

Příští jednání KV proběhne:

1. dubna 2020 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 110
v budově Magistrátu města Liberec.
Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Ing. Marie Pavlová
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 4.3.2020
Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV
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