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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 6.12.2017 

 

 
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 

 

o ZML schválilo smluvní dokumentaci k přenechání lyžařského areálu Ještěd  

k dlouhodobému užívání a to na předpokládanou dobu 10 let, 

o byl schválen návrh k pořízení 99. strategické změny územního plánu v souvislosti 

s rozvojem lyžařského areálu na Ještědu, 

o ZML schválilo účast v projektu AirCzechia a podání žádosti do programu LIFE – 

projekt týkající se zlepšování kvality ovzduší v Liberci, 

o bod „Záměr regulace provozování hazardních her na území statutárního města 

Liberec“ byl stažen z programu, 

o bod „Vyhlášení místního referenda k pronájmu nemovitého majetku a pachtu 

společnosti SAJ, a. s., ve prospěch společnosti Tatry Mountain Resorts CR, a. s. byl 

stažen z programu, 

o Zápis z kontroly KV č. 7/2017  „Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Fond 

zdraví a prevence“ byl schválen. 

 

3. Informace z probíhajících kontrol  

 

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

podkladů, 

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, 
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6/2017 – „Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – Fond vzdělávání“ - vedoucí KS 

předložila 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. 6/2017 – Ing. Kočárková předložila zápis ke schválení. 

Hlasování. PRO: 10 - schváleno 

 

Usnesení č. 15/2017 

 

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. 

 

8/2017 - Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – Fond kultury a cestovního ruchu“ – 

vedoucí KS předložila 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. 8/2017 – Mgr. Skřivánková předložila zápis ke schválení. 

Hlasování. PRO: 10 - schváleno 

 

Usnesení č. 16/2017 

 

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. 

 

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

schůzka s tajemnicí fondu. 

 

4. Různé 

Předsedkyně KV přítomné informovala o tom, že reklamačního řízení ve věci zastřešení 

veřejných záchodků na Soukenném náměstí bylo vyřízeno provedením opravy zastřešení. 

Dále předsedkyně KV informovala, že D. Neumannová nesouhlasí s vyřízením svého podnětu 

ve věci pohřebnictví, který vyřizoval odbor správy majetku.  

Členové KV se dohodli na personálním obsazení jednotlivých kontrolních skupin na rok 

2018: 
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1/2018 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017 

Vedoucí: Ing. Petr Olyšar 

Členové: Bc. Jiří Zavoral 

     Ing. Jan Puhal 

 

2/2018 - Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 1. pololetí 2017 

Vedoucí: Mgr. Věra Skřivánková 

Členové: Ing. Eva Kočárková 

     Ing. Marie Pavlová 

 

3/2018 - Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2017 

Vedoucí: Pavel Hrubý 

Členové: Ing. Robert Korselt 

     Václav Smrkovský 

 

4/2018 - Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec při rozhodování dle ustanovení  

§ 102 odst. 2 písm. c – rozhodovat o věcech obce jako jediného společníka obchodní 

společnosti (valné hromady) za rok 2017  

Vedoucí: RNDr. Michal Hron 

Členové: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 

     Ing. Pavel Bednář 

 

Hlasování: PRO: 10 – schváleno 

 

Usnesení č. 17/2017 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

s c h v a l u j e 

 

personální obsazení jednotlivých kontrolních skupin 2018 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

10. ledna 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 6.12.2017 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


