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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 7.3.2018 

 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z únorového zastupitelstva. 

3. Přivítání nového člena a změna v kontrolní skupině. 

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. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Informace z únorového zastupitelstva 

o před zahájením únorového zasedání ZML bylo avizováno podání návrhu na odvolání 

primátora, které se nakonec nekonalo, 

o ZML schválilo:  

o žádost spolku LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka  

pro Tibet“, 

o rozhodnutí rady města Liberec o návrhu změny stanov společnosti Sportovní 

areál Ještěd, a. s., 

o koupi pozemků v lokalitě autobusového nádraží a prodej podílu města  

ve společnosti FinReal (U 173/2017) a uložilo zpracovat finální návrhy 

majetkoprávních operací, 

o ZML zamítlo návrh k pořízení 97. změny územního plánu města Liberec – návrhy  

č. 97/1 – 97/4, 

o ZML nepřijalo návrh usnesení k úvěrování projektu Green Net – Teplárna Liberec, 

a.s.,  

o ZML vzalo na vědomí změny v personální obsazení KV, 

o z programu bylo staženo projednávání pořízení 100. změny ÚPML zkráceným 

postupem. 

 

 

o   
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3. Přivítání nového člena a změna v kontrolní skupině 

Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Skřivánková přivítala novou členku KV J. Kašparovou 

nominovanou ČSSD místo P. Hrubého, který na členství v KV rezignoval. Na základě této 

personální změny byl dán návrh na změnu v obsazení KS č. 3/2018. Předsedkyně kontrolního 

výboru Mgr. Skřivánková předložila návrh na následující změnu v KS č. 3/2018: 

- změna na pozici vedoucího KS – nově V. Smrkovský 

- doplnění KS – nově J. Kašparová 

Hlasování: PRO: 11 – schváleno 

 

Usnesení č. 2/2018 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

s c h v a l u j e 

 

změny v KS č. 3/2018  

 

a  u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit změnu pověření ke kontrole. 

 

 

4. Informace z probíhajících kontrol  

 

Kontroly 2017 

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

podkladů, vedoucí KS předložil zápis ke schválení – po schválení bude zápis předán 

k podpisu primátorovi SML, tajemníkovi MML a poté předložen jako informace do Rady  

a bod jednání do ZML.  

Vedoucí KS č. 2/2017 – Ing. Bednář předložil zápis ke schválení. 

Hlasování. PRO: 11 - schváleno 

 

Usnesení č. 1/2018 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený zápis z kontrolní akce 

 

a  u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu  

ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů. 

 

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,     
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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.  

 

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“ – bude zahájeno po předložení 

nového pověření, 

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. 

 

5. Různé 

 

Předsedkyně KV přítomné informovala o tom, že oslovila tajemníka ohledně termínu schůzky 

ve věci nesplněných usnesení. O termínu budou členové KV informováni.  

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

4. dubna 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 7.3.2018 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


