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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 7.2.2018 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z lednového 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 lednového zastupitelstva 

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o materiálech projednávaných  

na  lednovém zasedání zastupitelstva města – ZML schválilo: 

 záměr regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec,  

 návrh prováděcího ujednání k dohodě o společném postupu ve věci Teplárny Liberec, 
 návrh nové směrnice Zastupitelstva města Liberec č. 1/2018 k odměňování neuvolněných 

členů Zastupitelstva města Liberec a k odměňování za výkon funkce předsedy a člena výboru 

Zastupitelstva města Liberec, předsedy a člena komise Rady města Liberec,  

s účinností od 1. února 2018, 

 zápis z kontroly KV č. 6/2017 a 8/2017, 

z programu zasedání bylo staženo: 

 záměr výkupu hráze Veseckého rybníka, 

 záměr koupě pozemků v lokalitě autobusové nádraží a prodej podílu města  

ve společnosti FinReal. 
 

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, 

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,  

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

schůzka s tajemnicí fondu. 
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Kontroly 2018: 

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. 

 

4. Různé 

 úkol daný předsedkyni KV Mgr. Skřivánkové na minulém zasedání KV týkající  

se oslovení tajemníka ve věci přehledu plnění usnesení ZML byl odložen do doby 

nástupu nového tajemníka, 

 úkol daný předsedkyni KV Mgr. Skřivánkové na minulém zasedání KV týkající  

se komunikace Ing. Korselta s KS č. 5/2017 – vyřešeno na místě, 

 Ing. Pavlová přítomné informovala o stížnosti podané na Stavební úřad ve věci 

viladomů. 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

7. března 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 7.2.2018 

Jaroslava Pešková, referentka odboru kontroly a interního auditu 


