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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 4. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 4.4.2018 

 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Účast Ing. Martina Čecha – tajemníka MML 

3. Informace z březnového zastupitelstva. 

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 – 9 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Účast Ing. Martina Čecha – tajemníka MML 

V úvodu zasedání předsedkyně KV Mgr. Skřivánková přivítala a představila nového 

tajemníka MML Ing. Martina Čecha. Členové KV na tajemníka MML obrátili s požadavkem 

kontrolních skupin kontrolního výboru na vytvoření systému, který by umožňoval sledovat 

plnění usnesení rady města. Tajemník přislíbil zjistit možnosti k vytvoření této evidence a její 

zpřístupnění členům kontrolního výboru. Dále se členové KV na tajemníka MML obrátili  

ve věci špatné komunikace s některými vedoucími odborů v případě dotazů k plnění usnesení 

v rámci prováděných kontrol. I v tomto bodě tajemník přislíbil pomoc. V souvislosti 

s informací sdělenou na jednání zastupitelstva města, že došlo bez jeho usnesení ke změně 

v orgánech Teplárny Liberec a.s. – změna v dozorčí radě, byl vznesen dotaz, zda k této 

problematice bude vyhotoveno vyjádření právního oddělení. Tajemníkem bylo sděleno,  

že tento úkol byl přidělen jemu, a že konečné stanovisko předá kontrolnímu výboru.    

 

3. Informace z březnového zastupitelstva 

ZML schválilo:  
o druhou část majetkoprávní operace, a to výkup budov v souvislosti se stavbou nového 

autobusového nádraží,  
o přijetí nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her  

na území SML.  

 

4. Informace z probíhajících kontrol 

Kontroly 2017 

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

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“ – probíhá vyhodnocování podkladů, 

2/2018 - „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2017“ – probíhá zpracování zápisu, 

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

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 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

2. května 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 4.4.2018 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


