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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 10.1.2018 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z prosincového 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 – 9 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Informace z prosincového zastupitelstva 

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o materiálech projednávaných  

na  prosincovém zasedání zastupitelstva města: 

 v souvislosti s novou právní úpravou byl s účinností od 1.1.2018 schválen návrh  

na stanovení výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění neuvolněným členům ZML  

a dále občanům, kteří nejsou členy ZML, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady 

města a za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města, který bude  

od února aktualizován, 

 ZML schválilo rozpočet města na rok 2018, 

 v souvislosti s probíhajícím jednáním mezi městem a firmami Teplárna Liberec, a. s., 

ENERGIE Holding, a. s. a MVV Energie CZ, a.s. ZML ustanovilo pracovní skupinu 

„Teplárna“, která má připravit podklady pro případný prodej akcionářského podílu města 

v Teplárně Liberec, 

 byl schválen plán kontrol KV na rok 2018, 

 Mgr. Berki požádal, zda by se kontrolní výbor mohl zabývat tím, že náměstek Korytář 

permanentně nezdůvodňuje neplnění usnesení – v souvislosti s tímto požadavkem  

a po projednání kontrolní výbor  

 

u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni KV, vznést dotaz na tajemníka ohledně přehledu 

usnesení. 

 

3. Informace z probíhajících kontrol  

 

Kontroly 2017: 

2/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2016“ – probíhá příprava zápisu, stále 

chybí některé odpovědi, 

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

podkladů, 
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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“ – 

připravuje se zápis, ale vázne komunikace s vedoucím KS Ing. Korseltem. Kontrolní výbor 

proto  

 

u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni KV, kontaktovat Ing. Korselta. 

 

9/2017 - „Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Sportovní fond“ – probíhá, dojednána 

schůzka s tajemnicí fondu. 

 

Kontroly 2018: 

 

Dne 10.1.2018 byla kontrolním skupinám e-mailem rozeslána Pověření ke kontrole. 

 

1/2018 – „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2017“ – zahájeno, proběhlo rozdělení 

jednotlivých kontrolovaných období mezi členy KS, 

2/2018 - „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2017“ – zahájeno; proběhlo rozdělení 

jednotlivých kontrolovaných období mezi členy KS, 

3/2018 - „Kontrola plnění usnesení RML za II. pololetí 2017“ – prozatím nezahájeno, 

4/2018- „Kontrola plnění usnesení RML při rozhodování dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) 

– rozhodovat o věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti (valné hromady) 

za rok 2017“ – prozatím nezahájeno. 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

7. února 2018 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 10.1.2018 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


