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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 6. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 7.6.2017 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z květnového zastupitelstva. 

3. Informace z probíhajících kontrol.  

4. Různé. 

5. Závěr. 

   

1. Zahájení a schválení programu 

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

že zasedání je usnášeníschopné – 10 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Informace z květnového zastupitelstva. 

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o materiálech projednávaných  

na  květnovém zasedání zastupitelstva města: 

 květnové zastupitelstvo proběhlo nadvakrát – zasedání v řádném termínu 25.5.2017 

bylo přerušeno a pokračovalo 1.6.2017, 

 bod týkající se dalšího jednání s Teplárnou Liberec, a.s. byl stažen z projednávání; 

zástupci společnosti požádali o schůzku se zastupitelským klubem KSČM; město vede 

s touto společností již několik sporů, 

 v bodě delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS, a. s. byl člen KV RNDr. 

Michal Hron navržen do funkce člena výboru pro audit SVS, a.s. a zároveň  

byl delegován jako zástupce SML na valnou hromadu této společnosti; Bc. František 

Gábor byl navržen jako člen představenstva SVS, a.s., 

 ZML schválilo Zápisy z kontroly KV č. 2/2016 a zároveň proběhla diskuze o tom,  

že KV v případě doporučení nemůže ukládat úkoly kontrolovaným osobám. 

 

3. Informace z probíhajících kontrol  

 

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2017: 

1/2017 – „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2016“ – probíhá vyhodnocení a zpracovává 

se zápis, 

2/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2016“ – po rozdělení jednotlivých 

usnesení mezi členy KS probíhá oslovení jednotlivých vedoucích odborů, 

3/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za II. pololetí 2016“ - kontrola zahájena a bylo 

provedeno rozdělení období mezi členy KS, byl proveden výběr usnesení, 

4/2017 – „Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – EKOFOND – zahájeno, probíhá fáze 

domlouvání schůzky s tajemník fondu a čeká se na zaslání požadovaných podkladů,  

5/2017 – „Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Fond rozvojové spolupráce“ – 

zahájeno, 



 

2 

 

6/2017 – „Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – Fond vzdělávání“ – pracuje  

se na zápisu 

7/2017 - „Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – Fond zdraví a prevence“,  

je domluvena schůzka s tajemnicí fondu, 

8/2017 - Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – Fond kultury a cestovního ruchu“ – 

probíhá,  

9/2017 - Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – Sportovní fond“ – zatím nebyla 

zahájena. 

 

4. Různé 

Členové KV se na svém zasedání zabývali také stížností člena KV V. Smrkovského, která  

se týkala zastřešení bývalých veřejných záchodků na Soukenném náměstí, a která byla podána 

dne 1.3.2017. Stížnost byla ze strany SML vyřízena, ale ne ke spokojenosti V. Smrkovského, 

který na minulém zasedání KV navrhl dále tímto problémem zabývat. Předsedkyně KV Mgr. 

Skřivánková zajistila další podklady ke stížnosti, které členové KV projednali a usnesli  

se na tom, že je třeba dotázat se Bc. Novotného na další podrobnosti k plnění smlouvy  

a požádat ho o zaslání předávacího protokolu k předmětu stížnosti a také se shodli na tom,  

že až do 29.11.2017 běží možnost uplatnění reklamace na vady. Dále členové KV pověřili 

předsedkyni Mgr. Skřivánkovou, aby o této situaci informovala na příštím zasedání 

Zastupitelstva.  

Členové KS č. 2/2017, 4/2017 a 7/2017 vznesli dotaz ohledně docházky člena KV P. Felgra, 

který je členem zmíněných KS, ale neúčastní se zasedání KV ani práce KS. Předsedkyně KV 

byla pověřena zjistit, zda se P. Felgr bude podílet na práci KS a KV. 

Mgr. Skřivánková informovala členy KV o průběhu otevírání obálek týkajících se nabídek  

na provozování areálu Ještěd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

6. září 2017 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 7.6.2017 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


