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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 2.5.2018 

 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

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

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

schválen. 

 

V úvodu zasedání předsedkyně KV Mgr. Skřivánková přivítala zaměstnankyně organizačního 

oddělení kanceláře tajemníka I. Pourovou, vedoucí oddělení a M. Mudrou, které přítomným 

členům KV představila interní aplikaci Konsiliář, která mimo jiné slouží ke sledování plnění 

úkolů zadaných radou města jednotlivým vedoucím odborů. Tato prezentace proběhla  

na základě dohody s tajemníkem MML při jeho návštěvě na dubnovém zasedání KV 

a dlouhodobého požadavku členů KV na aplikaci umožňující sledování plnění usnesení rady 

města. Vzhledem k tomu, že se jedná o interní aplikaci, nemají jednotliví členové KV k těmto 

informacím přístup. Na základě tohoto zjištění se členové KV dohodli na dalším postupu  

a předložil návrh doporučení pro Zastupitelstvo města Liberec: „Kontrolní výbor doporučuje 

rozšířit veřejně přístupné webové stránky města týkající se jednání rady a zastupitelstva města 

o plnění přijatých usnesení a o fulltextové vyhledávání záznamů na těchto stránkách.“ 

 

Hlasování: PRO: 9 – schváleno 

 

Usnesení č. 3/2018 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

doporučení kontrolního výboru 

 

a  u k l á d á 

 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit projednání doporučení  

na nejbližším zastupitelstvu města. 
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2.  Informace z dubnového zastupitelstva 

 

ZML schválilo: 

- Zápis z kontroly KV č. 2/2017 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec  

v I. pololetí 2016“. 

 

ZML nepřijalo: 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2023, 

- Memorandum o spolupráci při výstavbě sběrného dvora v Londýnské ulici. 

 

ZML nezařadilo na program body týkající se:  
- stanovení statutárního náměstka,  
- odstoupení od kupní smlouvy č. 201800547 a 201800544 (autobusové nádraží, buňky 

na autobusovém nádraží), 

- vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML na rok 2018, 

- delegaci na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s. a návrh zástupců města 

do dozorčí rady a Výboru pro Green Net, 

- přijetí nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her  

na území SML.  

 

ZML stáhlo z projednávání body: 

- konání valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce  

nad Nisou, a.s. (do příštího ZML), 

- podnět k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec (lokalita Ostašov), 

- plánovací smlouva – novostavba 5 RD, včetně komunikace a inženýrských sítí v k.ú. 

Karlinky. 

 

3. Informace z probíhajících kontrol 

 

Kontroly 2017 

3/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za II. pololetí 2016“ – probíhá zpracování zápisu, 

4/2017 – „Kontrola plnění usnesení  ZML č. 10/2016 – EKOFOND – probíhá,   

 

5/2017 – „Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Fond rozvojové spolupráce“ –  

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. 5/2017 – Ing. Korselt předložil zápis ke schválení. 

Hlasování. PRO: 9 - schváleno 

 

Usnesení č. 4/2018 

 

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 
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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 zpracování 

zápisu.  

 

Kontroly 2018: 

1/2018 – „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2017“ – probíhá zpracování zápisu, 

2/2018 - „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2017“ – probíhá zpracování zápisu, 

3/2018 - „Kontrola plnění usnesení RML za II. pololetí 2017“ – zahájeno, 

4/2018- „Kontrola plnění usnesení RML při rozhodování dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) 

– rozhodovat o věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti (valné hromady) 

za rok 2017“ – prozatím nezahájeno. 

 

4. Různé 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

6. června 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 2.5.2018 

Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


