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Důvodová zpráva 
 
 
V souladu se zněním bodu 13. Jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Liberec (dále jen „KV“) předkládáme následující informaci: 
 
KV byl zřízen usnesením č. 2/2011 Zastupitelstva města Liberec dne 27. ledna 2011 
a je třináctičlenný. 
 
 
Ve III. a IV. čtvrtletí 2013 měl KV v souladu s časovým plánem 4 zasedání: 
 

7. zasedání bylo 11.9.2013  
Program: Informace z kontrol 1. pololetí 2013, schválení protokolu, informace 
o kontrolách 2. pololetí 2013. 
Usnesení: č. 3/2013 schválení protokolu z kontroly „Kontrola výběru poskytovatelů 
revolvingového úvěru z pohledu zákona o veřejných zakázkách“. 
Docházka: nepřítomni byli 4 členové, KV byl usnášeníschopný. 

 
 

8. zasedání bylo 9.10.2013  
Program: Informace o kontrolách 1. a 2. pololetí 2013. 
Usnesení: žádné usnesení nebylo přijato. 
Docházka: nepřítomni byli 3 členové, jeden člen KV dne 8.10.2013 zaslal svoji 
rezignaci, KV byl usnášeníschopný. 
 
 

9. zasedání bylo 13.11.2013  
Program: Informace o kontrolách 2. pololetí 2013, návrh plánu kontrol na 1. pololetí 
2014, schválení protokolů. 
Usnesení:  č. 4/2013 schválení protokolu z kontroly „Kontrola realizace díla MŠ 
       Věkova“, 
  č. 5/2013 schválení protokolu z kontroly „Kontrola financování akce 
  Rekonstrukce Soukenného náměstí“, 
  č. 6/2013 schválení návrhu plánu kontrol na 1. pololetí 2014. 
Různé: Předsedkyně KV důrazně upozornila všechny členy KV, že jsou vázáni 
mlčenlivostí a že elektronicky zaslané protokoly z kontrol (a podobné) jsou materiály 
určené k projednání na KV a nesmějí být dále distribuovány jiným osobám, 
tj. nečlenům KV. Protokoly z kontrol KV se stávají veřejným dokumentem 
až v momentu jejich zařazení na program zasedání zastupitelstva a současně jejich 
zveřejněním na webových stránkách statutárního města Liberec.  
Docházka: nepřítomni byli 2 členové, KV byl usnášeníschopný. 
 
 

10. zasedání bylo 11.12.2013  
Program: Časový plán činnosti 2014, Personální obsazení kontrol 1. pololetí 2014. 
Usnesení: žádné usnesení nebylo přijato.  
Docházka: nepřítomno bylo 7 členů, KV nebyl usnášeníschopný. 

 


