
K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 6.4.2016 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Informace z březnového zastupitelstva  

3. Informace z probíhajících kontrol  

4. Schválení zápisů z kontrol  

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, 

že zasedání je usnášeníschopné – 13 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program doplněn a byl schválen všemi 

přítomnými. 

 

Úkoly z minulého zasedání KV, které si stanovila předsedkyně KV:  

 

1) Na schůzce s náměstkem Korytářem projedná jeho postoj k podepisování zápisů 

z kontrol KV, neboť zápisy č. 8 a 9/2015 jsou u něho k podpisu od 28.1.2016. 

Splněno, zápisy byly předloženy 3. ZML a byly vzaty na vědomí U 46 a 47. 

2) Osloví člena KV Ing. Korselta, neboť nikdo neví v jakém stavu rozpracovanosti 

je zápis z kontroly apod. 

Splněno, Ing. Korselt předložil zápis z kontroly na zasedání dubnového KV. 

3) V dubnu 2016 návrh plánu kontrol KV projedná s primátorem města, jako 

garantem KV. Členové KV si na příští zasedání KV připraví své návrhy kontrol. 

Bude se projednávat na dnešním KV. 

 

 

2. Informace z březnového zastupitelstva 

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné zásadních materiálech projednávaných 

na březnovém zasedání zastupitelstva města: schválení refinancování dlouhodobého dluhu 

SML, schválení rozpočtových opatření – Fond rozvoje a Dotační fondy SML 2016; 

Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Sportovní areál Ještěd. Schválení 

vstupu města do projektů Aglomerace Liberec – Zittau a Systém sídelní zeleně v Liberci.  

Dále pak přijetí na vědomí výsledků z kontrol č. 3, 8 a 9. 

 

3.  Informace z probíhajících kontrol roku 2015 

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí:  

č. 4 – Služební jízdy – pan Čmuchálek rozdal na místě fotokopie jím zpracovaného zápisu; 

dohodlo se, že vzhledem k tomu, že členové KV neměli možnost se předem se zápisem 

seznámit, projedná se na příštím zasedání KV v květnu, 

  



č. 5 – Poskytování informací – zápis nebyl schválen a po diskusi členů bylo doporučeno, aby 

se k projednání ještě jednou sešla kontrolní skupina a projednala doplňující návrhy a 

připravila konečné znění zápisu. 

č. 6 – Koncesní smlouva – na zápisu se pracuje, k předložení na dalším KV, 

Informace z probíhajících kontrol roku 2016 

č. 1 – Kontrola plnění usnesení RML v I. pololetí 2015 – ve stavu vyžádání si podkladů a 

dohodnutí schůzek. 

  

4. Schválení zápisů z kontrol 

 

Vedoucí KS č. 7 – Bc. Zavoral předložil zápis ke schválení 

Hlasování. PRO: 13 

 

Usnesení č. 2/2016 

 

Zápis z kontrolní akce č. 7/2015 – „Kontrola využití doporučení komisí“ 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený zápis z uvedené kontrolní akce 

 

a  u k l á d á 

 

Bc. Janě Haidlové DiS., tajemnici kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu ke 

schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů. 

 

 

Vedoucí KS č. 10 – Ing. Kočárková předložila zápis ke schválení 

Hlasování. PRO: 12 

 

Usnesení č. 3/2016 

 

Zápis z kontrolní akce č. 10/2015 – „Kino Lípa“ 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený zápis z uvedené kontrolní akce 

 

a  u k l á d á 

 

Bc. Janě Haidlové DiS., tajemnici kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu ke 

schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů. 

 

 

 

 



5. Různé 

 

A) Po dlouhé debatě bylo schváleno, že se prozatím nebude doplňovat plán kontrol KV na 

rok 2016.  

Schváleno: 10 

B) Při předkládání zápisů z kontrol na ZM se bude od příště uvádět „schvaluje“ místo 

dosavadního „bere na vědomí“. Předsedkyně KV změnu usnesení projedná 

s primátorem města. 

 

6. Závěr 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne 

dne 4. května 2016 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 110 
v budově Magistrátu města Liberec. 

 

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail. 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Věra Skřivánková  v.r. 

                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru  

 

 

 

 

 

Zapsala dne 6.4.2016 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


