
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 24.4

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Zpráva o kontrole provedené Kontrolním výborem k usnesení č. 014/5Z/2021 Zastupitelstva Ústeckého 
kraje 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/5Z/2021 ze dne 22. 3. 2021 bylo uloženo 
Kontrolnímu výboru ZÚK prověřit poradenské smlouvy uzavřené Ústeckým krajem od 21. 11. 2016 do 22. 3. 
2021, zejména pak smlouvy uzavřené s osobami: Vladislava Marschallová, Jan Richter, Leo Steiner.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Výbor Kontrolní výbor

Dne: 8. 6. 2021 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 008/7Vyb_KON/2021

Přílohy: 

24.4-1 Název: bod 24.4 priloha 1 black.pdf

Zápis o kontrole s vyjádřením 
kontrolovaného subjektu a následné 
stanovisko KV k vyjádření 
kontrolovaného subjektu

U

24.4-2 Název: bod 24.4 priloha 2 black.pdf Zápis o kontrole s vyjádřením 
kontrolovaného subjektu U

24.4-3 Název: bod 24.4 priloha 3 black.pdf Zápis o kontrole U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

Informace obsažené v kontrolním spisu pod spisovou značkou: KUUK/050500/2021 dle přílohy č. 1, 2 a 3 
předloženého materiálu.



Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor ZÚK provedl kontrolu poradenských smluv na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 014/5Z/2021 ze dne 22. 3. 2021.

V přílohách předkládaného materiálu jsou zápisy o provedené kontrole s veškerými náležitostmi, tedy:

- výčet předložených materiálů
- kontrolní zjištění
- závěry kontrolních zjištění
- doporučení k jednotlivým závěrům kontrolních zjištění

V příloze č. 1 předkládaného materiálu je zahrnuta odpověď ředitele KÚ ÚK a zároveň i reakce Kontrolního 
výboru na odpovědi ředitele.

Z hlediska činnosti Kontrolního výboru jsou předkládané materiály v režimu "důvěrné". Z tohoto důvodu 
nemusí text předkládaného materiálu projít kontrolou a úpravou z hlediska GDPR, neboť zastupitelé jsou 
vázáni mlčenlivostí.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Mgr. Jiří Baudis, předseda 
Kontrolního výboru ZÚK Ing. Mgr. Jiří Baudis (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Mgr. Jiří Baudis (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Baudis 14.6.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 14. 6. 2021


