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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 5.10.2016 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Informace ze zářijového 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 – 7 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

přítomnými. 

 

2. Informace ze zářijového zastupitelstva 

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o zásadních materiálech projednávaných na  

zářijovém zasedání zastupitelstva města – schválení návrhu změny statutu KV; neschválení 

záměru výkupu venkovních úprav a věcných břemen v areálu Letiště Liberec od Ing. 

Absolona; neschválení návrhu rozpočtového opatření č. 5B) – Fond rozvoje a Dotační fondy 

statutárního města Liberec na rok 2016; neschválení návrhu rozpočtového opatření č. 5C) 

statutárního města Liberec na rok 2016 – navýšení příjmů a výdajů. Dále byl z programu 

stažen bod 19) Zápis z Kontroly poskytování informací členům ZML; tento zápis bude 

dopracován a znovu předložen. 

 

3. Informace z probíhajících kontrol  

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2015: 

č. 6/2015 - Kontrola plnění Koncesní smlouvy uzavřené mezi SML a společností S group 

SPORT FACILITY MANAGEMENT s.r.o. se zaměřením na roky 2012 – 2014 – probíhá 

zpracování připomínek. 

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2016:  

č. 2 – Usnesení RML 2. pololetí 2015 – probíhá vyhodnocování odpovědí, stále chybí některá 

vyjádření dotazovaných osob.  

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

 

4. Různé 

 

Členové KV v souvislosti se změnou statutu KV podali návrh pozvání tajemníka magistrátu 

na příští zasedání KV ohledně doplnění informací. 

Hlasování: PRO: 7 - schváleno 

 

Usnesení č. 10/2016 

 

kontrolní výbor po projednání  

 

s c h v a l u j e 
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pozvání tajemníka magistrátu Ing. Fadrhonce na příští zasedání KV tj. 2.11.2016 v 16.00 hod 

 

a   u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit pozvání Ing. Fadrhonce. 

KV byl odborem právním a veřejných zakázek prostřednictvím odboru kontroly a vnitřního 

auditu předán požadavek na vyjádření  se k žádosti podle zákona 106/1999 Sb. - kolik 

trestních oznámení podalo SML a jeho orgány , dále MML , v jaké věci  v období 

od 1.10.2014  do 1.10.2016, tato žádost byla projednána a bylo přijato usnesení.  

Hlasování: PRO: 7 - schváleno 

Usnesení č. 11/2016 

 

kontrolní výbor po projednání  

 

s c h v a l u j e 

 

odpovědět na dotaz následovně: 

„Kontrolní výbor žádost projednal na řádném zasedání dne 5.10.2016 a přijal usnesení: 

Kontrolní výbor problematiku podaných trestních oznámení nikdy neprověřoval a sám jako 

výbor zastupitelstva žádné trestní oznámení nepodal.“   

a   u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit doručení vyjádření odboru 

právnímu a veřejných zakázek. 

 

5. Závěr 

 

V souvislosti s neschváleným návrhem rozpočtového opatření č. 5B) navrhuje předsedkyně 

KV promyslet možnost zahájení kontroly fondů MML ve spolupráci s finančním výborem. 

 

 

Příští jednání KV proběhne 

Dne 2. listopadu 2016 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 7.10.2016 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


