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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 5.9.2018 

 

 
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 – 10 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 

 

ZML schválilo: 

 Zápis z kontroly KV č. 5/2017 „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec  

č. 10/2016 – Fond rozvojové spolupráce“. 

 Investice do Krajské nemocnice Liberec, a.s. – smlouva o poskytnutí příplatku mimo 

základní kapitál. 

 Provozní úvěr – kontokorent pro rozpočtové zajištění předfinancování akcí 

dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR.  

 Vyrovnání ztráty za rok 2017 příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec z rozpočtu 

zřizovatele. 

 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu 

dramaturgie a provozní výdaje Spolku „Zachraňme Kino Varšava“. 

 

ZML nepřijalo: 

 Záměr na odkoupení a revitalizaci libereckého zámku a přilehlého parku. 

 Schválení zřízení Fondu pro obnovu památek. 

 Regulační plány pro Papírové náměstí a areál výstaviště. 

 Plochy výroby v Ostašově. 

 Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 

 

ZML stáhlo z projednávání body: 

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2019 – 

2023. 

 Změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o místním poplatku. 
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Informace o programu 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Na 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec bude mimo jiné zařazeno: 

 Zápis z kontroly KV č. 1/2018 „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města 

Liberec za rok 2017“. 

 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu. 

 Záměr výkupu nemovitostí – areálu bývalé Textilany. 

 Příspěvek na úhradu nákladu DPMLJ. 

 Informace o přijatém návrhu na konání místního referenda. 

 

3. Informace z probíhajících kontrol 

 

Předsedkyně KV Mgr. Skřivánková zpracuje na 8. zasedání Zastupitelstva města Liberec 

souhrnnou zprávu o činnosti KV obsahující i výčet nedokončených kontrol: 

 

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

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

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

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

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“. 

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

3. října 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 5.9.2018 

Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV 


