STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
6. zasedání zastupitelstva města dne: 25.06.2020
Bod pořadu jednání: 16
Návrh kontrolní činnosti KV na II. pololetí 2020
Stručný obsah: V souladu s ustanovením §§ 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, předkládá kontrolní výbor zřízený Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 258/2018 dne
29.11.2018, ke schválení Zastupitelstvu města Liberec návrh plánu kontrolní činnosti na II. pololetí
2020.

MML, Odbor kontroly a interního auditu
Zpracoval:

Haidlová Jana, Ing., DiS. - pracovník odboru kontroly a interního auditu, tajemnice
kontrolního výboru

Schválil:
Projednáno:

Se členy kontrolního výboru na 6. zasedání dne 3.6.2020.

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2020
ukládá
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky
předložit ke schválení Zastupitelstvu města Liberec
P: Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru
T: 31.03.2021
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Důvodová zpráva:
V souladu s ustanovením §§ 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předkládá
kontrolní výbor zřízený Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 258/2018 dne 29.11.2018, ke
schválení Zastupitelstvu města Liberec návrh plánu kontrolní činnosti na II. pololetí 2020.
Na 6. zasedání kontrolního výboru konaném dne 3. června 2020 byly členy kontrolního výboru navrženy
a jednotlivými usneseními schváleny návrhy kontrol na II. pololetí 2020.
Návrh plánu kontrolní činnosti KV na II. pololetí 2020:
3/2020 Kontrola plnění závazků vyplývajících z koncesní smlouvy mezi SML a SFM Liberec a.s.
(usnesení KV č. 4/2020)
4/2020 Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U
hřiště) (usnesení KV č. 5/2020)

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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