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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 9. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 2.11.2016 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace tajemníka úřadu k bodu statutu – podání, podněty a stížnosti občanů. 

3. Informace z říjnového zastupitelstva. 

4. Informace z probíhajících kontrol.  

5. Různé. 

6. Závěr. 

 

1. Zahájení a schválení programu 

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

že zasedání je usnášeníschopné – 11 členů přítomno a přivítala tajemníka úřadu  

Ing. Fadrhonce. Program zasedání byl součástí pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl 

program doplněn a byl všemi přítomnými schválen. 

 

2. Informace tajemníka úřadu k bodu statutu – podání, podněty a stížnosti občanů 

Proběhla diskuze s tajemníkem úřadu ke Směrnici rady města č. 5RM a systému přijímání  

a vyřizování podání, podnětů a stížností občanů. 

 

3. Informace z říjnového zastupitelstva 

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o materiálech projednávaných na  říjnovém 

zasedání zastupitelstva města.   

 

4. Informace z probíhajících kontrol  

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2015: 

č. 6/2015 - Kontrola plnění Koncesní smlouvy uzavřené mezi SML a společností S group 

SPORT FACILITY MANAGEMENT s.r.o. se zaměřením na roky 2012 – 2014 – připomínky 

byly zpracovány, probíhá vyhotovení dodatku k zápisu. 

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2016:  

č. 2 – Usnesení RML 2. pololetí 2015 – probíhá vyhodnocování odpovědí, stále chybí některá 

vyjádření dotazovaných osob.  

č. 3 – Usnesení ZML 2015 – probíhá vyhodnocování odpovědí, částečně splněno.  

 

5. Různé 

RNDr. Hron přednesl návrh na jiný systém předkládání zpráv z kontroly a dále ještě navrhl 

zařazení plnění Směrnice rady města č. 5RM do plánu kontrol na rok 2017. 

RNDr. Hron navrhl změnu pravidel provádění kontrol tak, aby se kontrolované subjekty 

seznamovaly a mohly se vyjádřit k zápisu z provedené kontroly před jeho projednáním 

v kontrolním výboru. Tento návrh by znamenal změnu jednacího řádu KV a pokud bude KV 

odsouhlasen, bude předložen ZM ke schválení. Vzhledem k tomu, že návrh byl přednesen 

přímo na jednání KV, bude jeho konečné znění předloženo k hlasování na příštím KV. 

Kontrolní výbor konstatuje nedostatečnou spolupráci s vybranými zaměstnanci úřadu   

- kontrolní činnost se tím prodlužuje a může být neefektivní. Členové KV mají dále za to,  
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že ZM by mělo kontrolní zprávy usneseními  s c h v a l o v a t  a v případech doporučení 

k nápravě je dále rozpracovávat v rámci úřadu. Pouhé vzetí zprávy na vědomí považují  

za nedostatečné. Předsedkyně bude o tomto stanovisku informovat ZM na nejbližším 

zasedání. 

 

6. Závěr 

Členům bylo uloženo připravit si na příští zasedání návrhy kontrol pro rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

7. prosince 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 2.11.2016 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


