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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 3.5.2017 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z březnového a dubnového 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 – 11 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Informace z březnového a dubnového zastupitelstva. 

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o materiálech projednávaných  

na  březnovém a dubnovém zasedání zastupitelstva města: 

 primátor předložil ke zrušení 2 usnesení RML, u kterých pozastavil platnost  

(U 68/2017 – Pravidla pro vydávání tiskových zpráv a dalších mediálních výstupů  

a U 69/2017 Změna Organizačního řádu MML) – obě usnesení byla ZML zrušena, 

 bylo schváleno zahájení veřejného procesu výběru strategického partnera pro provoz 

sportovně-rekreačního areálu Ještěd, 

 ZML nezměnilo svůj přístup k vyhlášce o hazardu; stále tedy platí nulová tolerance, 

 nebyl schválen záměr výkupu budovy „S“ v centru města od Technické univerzity 

Liberec, 

 ZML souhlasilo se zahájením investiční přípravy na novostavbu tramvajové trati 

Liberec dolní centrum (Rybníček) – sídliště Rochlice II (Zelené Údolí), 

 ZML vzalo na vědomí podnět k výkupu pozemků od společnosti Autobusové nádraží 

Liberec, s.r.o. v souvislosti k plánovanou výstavbou nového terminálu veřejné 

dopravy a parkovacího domu za kupní cenu stanovenou na základě minimálně dvou 

znaleckých posudků, 

 zástupce Starostů pro Liberecký kraj předložil návrh na svolání mimořádného 

květnového zastupitelstva za účelem řešení koaliční krize, 

 ZML schválilo Zápisy z kontrol KV č. 6/2015, 10/2015 a 1/2016. 

 

3. Informace z probíhajících kontrol  

 

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2016: 

3/2016 – „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za ro 2015“ - 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. 3/2016 – Ing. Kočárková předložila zápis ke schválení. 

Hlasování. PRO: 11 - schváleno 
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Usnesení č. 7/2017 

 

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. 

 

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2017: 

1/2017 – „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2016“ – probíhá, byl proveden výběr 

usnesení ke kontrole, 

2/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2016“ – po rozdělení jednotlivých 

usnesení mezi členy KS probíhá oslovení jednotlivých vedoucích odborů, 

3/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za II. pololetí 2016“ - kontrola zahájena a bylo 

provedeno rozdělení období mezi členy KS, byl proveden výběr usnesení; dle informace  

Mgr. Skřivánkové nelze dohledat usnesení RML 749/2016 – bude žádat o nahlédnutí  

do originálu na organizačním odboru, 

4/2017 – „Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – EKOFOND – prozatím nebylo 

zahájena, 

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

proběhla schůzka s tajemnicí fondu, 

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

probíhá, v květnu naplánovaná schůzka s tajemnicí fondu, 

9/2017 - Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – Sportovní fond“ – zatím nebylo 

zahájeno. 

 

4. Různé 

Členové KV se na svém zasedání zabývali také stížností člena KV V. Smrkovského, která  

se týkala zastřešení bývalých veřejných záchodků na Soukenném náměstí, a která byla podána 

dne 1.3.2017. Stížnost byla ze strany SML vyřízena, ale ne ke spokojenosti V. Smrkovského, 

který navrhuje KV zabývat se dále tímto problémem. Předsedkyně KV Mgr. Skřivánková  

do příštího zasedání KV dohledá potřebné dokumenty (smlouvy, …) vztahující  

se k předmětně akci a KV bude v projednávání stížnosti pokračovat na svém dalším zasedání 

7.6.2017. 
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Příští jednání KV proběhne: 

 

7. června 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 209 
v budově Magistrátu města Liberec. 

 

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail. 

 

 

                                                                                          Mgr. Věra Skřivánková  v.r. 

                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru  

 

 

 

Zapsala dne 3.5.2017 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


