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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 7.12.2016 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z listopadového 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 – 10 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Informace z listopadového zastupitelstva 

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o materiálech projednávaných  

na  listopadovém zasedání zastupitelstva města: 

 návrh náměstka Korytáře na ukládání úkolů vyplývajících z kontrolních zpráv 

prostřednictvím návrhu usnesení předložené předsedkyní KV jako zastupitelkou 

 byl přijat návrh usnesení ke kontrole č. 5/2015 „Poskytování informací členům ZML“, 

k této zprávě se ale dodatečně vyjádřil Ing. Rutkovský, členové KV se dohodli,  

že se připomínkami bude znovu zabývat KS 

 ZML si vyhradilo pravomoc rozhodovat ve věci přijetí rozhodnutí o zveřejnění záměru 

pronájmu lyžařského areálu Ještěd novému provozovateli a schválení uzavření smlouvy 

nájemní a smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a novým provozovatelem 

jakožto nájemcem 

 město bude muset vracet část dotace na revitalizaci lázní z důvodu porušení 

rozpočtové kázně 

 byl předložen návrh usnesení na vrácení dotačních prostředků na tvorbu územního 

plánu, který nebyl přijat 

 z programu byl stažen návrh na změnu územního plánu – EKOPARK; tento návrh byl 

znovu v nezměněné podobě předložen na jednání RM 6.12.2016, kde byl přijat  

a bude tedy znovu předložen na ZML v lednu 2017 

 

3. Informace z probíhajících kontrol  

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2015: 

č. 6 – do zápisu budou zapracovány předložené připomínky. 

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2016:  

č. 1 – Usnesení RML 1. pololetí 2015 – probíhá zpracování připomínek, 

č. 2 – Usnesení RML 2. pololetí 2015 – 7.12.2016 proběhla schůzka KS, pracuje  

se na konečné zprávě,  

č. 3 – Usnesení ZML 2015 – probíhá vyhodnocování odpovědí, částečně splněno.  
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4. Různé 

Změna postupů při předávání zápisů z kontroly. 

Byla projednána změna postupů při předávání zápisů z kontroly, RNDr. Hron na příští 

zasedání připraví písemný návrh nového postupu. 

 

Časový plán zasedání KV na rok 2017. 

Bylo dohodnuto, že KV se poprvé sejde 11.1.2017 a poté každou první středu v měsíci. 

PRO: 10 

 

Plán kontrol na rok 2017 

Předsedkyně KV navrhla, že by se na rok 2017 žádný plán nepředkládal, ale že by  

se v souladu se zákonem o obcích KV zabýval kontrolou usnesení konkrétně usnesení, která 

se týkají poskytování dotací z fondů města. 

 

Žádost zastupitele Ing. Zámečníka, CSc., aby se KV zabýval podnětem Ing. Kroutila.  

 

Hlasování: PRO: 0 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 3 návrh nebyl přijat 

 

Usnesení č. 12/2016 

 

kontrolní výbor po projednání  

 

n e s c h v a l u j e 

 

zabývat se žádostí zastupitele Ing. Zámečníka, CSc.  

 

a   u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit vyjádření stanoviska KV 

zastupiteli Ing. Zámečníkovi, CSc. 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

11. ledna 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 7.12.2016 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


