
U S N E S E N Í 

 

z 6. Jednání FV ZMO Ústí nad Labem - Střekov ze dne 27. 5. 2019 
 

 

Kontrola zadávání veřejných zakázek za období 1-4/2019 
 

FV ZMO ÚL - Střekov  

 

konstatuje, že u předložených veřejných zakázek v režimu do 150 tisíc byl dodržen postup oslovení 

3 firem a byla dodržena směrnice č. 7/2017 o zadávání veřejných zakázek.  

 

 

 

Různé – přehled studií a projektů 

 

FV ZMO ÚL – Střekov 

 

byl seznámen se studiemi a projektovými dokumentacemi za rok 2004-2018 a vyslovuje 

znepokojení nad vydáváním finančních prostředků a doporučuje plánování zpracování projektů 

i s možností budoucí realizace tak, aby byly finanční prostředky vydávány smysluplně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

   předsedkyně FV ZMO Ústí nad Labem - Střekov 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Ing. Pavlína Horníková v.r. 

tajemnice FV ZMO Střekov 

 



Zápis z 6. jednání FV ZMO Ústí nad Labem - Střekov ze dne 27. 5. 2019 
 

Přítomni: 

Ing. Věra Nechybová 

Jaroslava Faiglová 

 

Ing. Jaromír Hůla 

Ing. Radek Weber 

 

Viktor Malinkovič  

Tibor Novodomský 

 

Omluveni: Marcela Hübschová 

Dále pozváni: Martina Čechová, vedoucí OPISH,. 

Program jednání:  

1) Kontrola zadávání veřejných zakázek za období 1-4/201 

2) Různé – přehled studií, projektů 
 

6. jednání FV ZMO UL - Střekov zahájila předsedkyně Ing. Nechybová v 16:45 hodin přivítáním všech 

přítomných a zkonstatovala, že je jednání finančního výboru MO Střekov usnášeníschopné. 

 

Schválení programu jednání: 

Návrh: Předsedkyně FV ZMO ÚL - Střekov Ing. Nechybová vyzvala členy k hlasování o schválení 

programu 6. jednání s tím, že byl předřazen bod 2) Různé – přehled studií, projektů 

 

Hlasování: PRO  6   –  PROTI  0  –  ZDRŽEL SE 0                          
 

K bodu 2) 

Různé – přehled studií a projektů 

Byla vedena diskuse k provedeným studiím a zpracovaným projektům. K poskytnutému přehledu 

podala další informace paní Čechová, vedoucí OPISH.  

 

Návrh usnesení: 

FV ZMO ÚL – Střekov byl seznámen se studiemi a projektovými dokumentacemi za rok 2004-

2018 a vyslovuje znepokojení nad vydáváním finančních prostředků a doporučuje plánování 

zpracování projektů i s možností budoucí realizace tak, aby byly finanční prostředky vydávány 

smysluplně. 

 

FV pověřuje kontrolní skupinu ve složení paní Faiglová a pan Novodomský k seznámení se s projekty 

k objektu Kamenná 3 a k dalším akcím. 

Výsledek zjištění kontrolní skupiny bude projednáno 18.9.2019 na jednání FV. 

 

Hlasování: PRO 5   –  PROTI  0  –  ZDRŽEL SE  0   (pan Malinkovič odešel v 16:55)               

 

K bodu 1) 

Kontrola zadávání veřejných zakázek za období 1-4/2019 
K dispozici byly uskutečněné veřejné zakázky v režimu do 150 tisíc Kč za OPISH a SO. Další informace 

poskytla paní Čechová za OPISH. Dále byla za SO předložena veřejná zakázka na Střekovinky – 

uzavřená smlouva byly zveřejněna v registru smluv. 

 

Návrh usnesení:  

FV ZMO ÚL - Střekov konstatuje, že u předložených veřejných zakázek v režimu do 150 tisíc byl 

dodržen postup oslovení 3 firem a byla dodržena směrnice č. 7/2017 o zadávání veřejných zakázek.  

 

Hlasování: PRO 5   –  PROTI  0  –  ZDRŽEL SE            
 

Pozn.: Další 7. jednání FV bylo přesunuto na 12.6.2019 od 15 hodin z původního termínu 19.6.2019. 

 

Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

   předsedkyně FV ZMO Ústí nad Labem - Střekov 
Zapsala:Ing. Pavlína Horníková v.r. 

tajemnice FV ZMO Střekov 
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