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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 6.9.2017 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z červnového 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 – 9 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Informace z červnového zastupitelstva. 

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o materiálech projednávaných  

na řádném i mimořádném červnovém zasedání zastupitelstva města: 

 na pronájem sportovního areálu Ještěd město obdrželo 2 nabídky - nabídka společnosti 

Holderski areál, a. s., Praha 5 a nabídka společnosti Tatry Mountain Resorts CR, a. s., 

Praha 10. Po rozlepení obálek s nabídkami komisí pro rozlepování obálek byly 

nabídky předány advokátní kanceláři k posouzení. Po obdržení vyhodnocení  

z advokátní kanceláře ZML vzalo na vědomí, že pouze nabídka společnosti Tatry 

Mountain Resorts CR, a.s. je vyhodnotitelná a pověřilo primátora města, aby vedl 

společně s Ing. Ondřejem Červinkou a RNDr. Michalem Hronem, jakožto členy 

pracovní skupiny pověřenými vyjednáváním s vybraným uchazečem, jednání ohledně 

podmínek spolupráce a o výsledcích jednání informoval ZML, 

 ZML schválilo novou vyhlášku o regulaci hazardu, která umožňuje provozování 

hazardních her v kasinech, 

 ZML schválilo podnět k pořízení 100. změny územního plánu 

 ZML schválilo Zápis z kontroly KV č. 3/2016 "Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelstva města Liberec za rok 2015", 

 z programu zasedání ZML byl stažen bod „Záměr na odkoupení a revitalizaci 

libereckého zámku a přilehlého parku“, 

 z programu zasedání ZML byl stažen bod 13) týkající se informací k pozemkům 

užívaných pivním barem Azyl, 

 nebyl přijat návrh usnesení „Zřízení městské společnosti ARM – Agentura pro rozvoj 

města, s.r.o.“ 

 ZML schválilo Zápis z kontroly KV č. 3/2016 "Kontrola plnění usnesení 

Zastupitelstva města Liberec za rok 2015" 

 ZML schválilo přijetí pozvánky na valnou hromadu společností ČSAD Liberec  

a společnosti Autocentrum Nord a.s. vč. návrhu usnesení valné hromady a delegovalo 

zástupce SML. Na valných hromadách se budou mimo jiné projednávat změny stanov 

uvedených společností. 
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Požadavek vznesený na minulém zasedání KV na informování ZML o stížnosti člena KV  

V. Smrkovského bude, dle vyjádření předsedkyně KV, splněn na jednom ze zářijových 

zasedání ZML.  

 

3. Informace z probíhajících kontrol  

 

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2017: 

1/2017 – „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2016“ – vedoucí KS předložil 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. 1/2017 – Ing. Olyšar předložil zápis ke schválení. 

Hlasování. PRO: 9 - schváleno 

 

Usnesení č. 9/2017 

 

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. 

 

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“ – probíhá, 

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

se na zápisu, 

7/2017 - „Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – Fond zdraví a prevence“,  

upravuje se zápis, bude předloženo k vyjádření kontrolovaným osobám, 

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

probíhá,  

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

zahájena. 

 

4. Různé 

Předsedkyně KV Mgr. Skřivánková členům KV oznámila rezignaci člena P. Felgra  

a nominaci Ing. Pavlové, která ho v KV nahradí. 

 

D. Ulmannová se obrátila na KV se žádostí o možnost účasti na zasedání KV, kde by chtěla 

členům přednést své pochybnosti ohledně evidence hrobů. Členové KV o této žádosti 

hlasovali. 

Hlasování. PRO: 9 – schváleno 
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Usnesení č. 8/2017 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

s c h v a l u j e 

 

účast D. Ulmannové na zasedání KV 

 

a  u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zaslat D. Neumannové pozvánku 

na říjnové zasedání KV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

4. října 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 6.9.2017 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


