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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 1.11.2017 

 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z říjnového 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 – 8 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Informace z říjnového zastupitelstva 

 

o Návrh k pořízení 99. strategické změny územního plánu v souvislosti s rozvojem 

lyžařského areálu na Ještědu byl stažen z jednání.  

o Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.: 

 bylo navrhováno doplnění představenstvo teplárny o pana Kožešníka a pana 

Lenkvíka – návrh nebyl přijat, 
 dále ZML vzalo na vědomí pozvánku na řádnou valnou hromadu a delegovalo 

náměstka Korytáře na valnou hromadu. 
- v souvislosti s delegacemi na valné hromady rozpoutal člen KV PhDr. Baxa, Ph.D. 

diskuzi ohledně hlasování pověřenců města na valných hromadách a navrhl KV se 

tímto zabývat v rámci kontrol v roce 2018. 

o Záměr pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Liberec – areál 

Ještěd – návrh byl schválen. 

o Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o regulaci provozování 

hazardních her - cílem vyhlášky je při použití zákonného zmocnění dle § 10 písmena 

a) zákona o obcích zajištění místních záležitostí veřejného pořádku na území města a 

zabezpečení ochrany před negativními jevy, spojenými s provozováním hazardních 

her, včetně ochrany osob sociálně vyloučených, dětí a mladistvých. Principem 

regulace je zákaz technických her (hracích automatů) jako prokazatelně 

nejproblematičtější formy hazardu na území města. Živé hry touto vyhláškou nejsou 

omezeny – návrh nebyl přijat. 

o Zápis z kontroly KV č. 1/2017  „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2016“ byl 

schválen. 
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3. Informace z probíhajících kontrol  

 

2/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2016“ – probíhá vyhodnocování 

podkladů, 

3/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za II. pololetí 2016“ – probíhá vyhodnocování 

podkladů, 

4/2017 – „Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – EKOFOND – probíhá vyhodnocování 

podkladů,     

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

6/2017 – „Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – Fond vzdělávání“ – zápis je hotový, 

bude zaslán kontrolovaným osobám k připomínkám, 

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

probíhá dokončování zápisu,  

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

zahájena. 

 

4. Různé 

Předsedkyně KV přítomné informovala o tom, že zaslala Bc. Schejbalovi podnět 

k okamžitému zahájení reklamačního řízení ve věci zastřešení veřejných záchodků (dle 

Usnesení KV č. 10/2017), ale nedočkala se žádné odezvy. Bude provedena urgence podnětu. 

 

Dále předsedkyně KV informovala, že D. Neumannová podá ve věci pohřebnictví (viz minulé 

zasedání) oficiální podnět. 

 

Členové KV se dohodli na plánu kontrol na rok 2018: 

o Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017 

o Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 1. pololetí 2017 

o Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2017 

o Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec při rozhodování dle ustanovení  

§ 102 odst. 2 písm. c – rozhodovat o věcech obce jako jediného společníka 

obchodní společnosti (valné hromady) za rok 2017  

Hlasování: PRO: 8 – schváleno 

 

Usnesení č. 14/2017 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

s c h v a l u j e 

 

plán kontrol na rok 2018 

 

a  u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit seznámení ZML s plánem 

kontrol na rok 2018 do konce roku 2017. 

 

Předsedkyně KV oznámila, že bude kontaktovat člena KV J. Čmuchálka s dotazem, zda bude 

nadále plnit své povinnosti člena KV. 
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Dále předsedkyně KV seznámila přítomné členy s možností návštěvy studentů na zasedání 

KV (na základě dohody mezi zástupci Parlamentu mladých a vedení města). Členové KV 

s touto skutečností souhlasili s výjimkou projednávání zpráv z kontrol.  

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

6. prosince 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 1.11.2017 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


