
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Zápis z kontroly č. 1 „Kontrola pln ění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí rok 
2014“ 
 
Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá ke schválení zápis z provedené kontroly, 
jejímž tématem bylo plnění usnesení Rady města Liberec ve II. pololetí roku 2014. 
V závěru zápisu výbor doporučuje zabývat se vybranými usneseními, která nebyla ke 
dni projednání zápisu v kontrolním výboru splněna, a dále vytvořit jednoduchý infor-
mační systém pro zastupitele k průběžnému sledování plnění usnesení rady města. 

 

 

Zpracovala: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru  

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu 

telefon: 485 243 201 

Schválila: vedoucí oddělení --- 

 vedoucí odboru Ing. Marie Vozobulová, odbor kontroly a interního auditu 

Projednáno: s Mgr. Věrou Skřivánkovou, předsedkyní kontrolního výboru 
a ostatními členy kontrolního výboru  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
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s c h v a l u j e     

 

přiložený zápis z provedené kontrolní akce č. 1 „Kontrola plnění usnesení Rady města Libe-
rec za II. pololetí rok 2014“ 

 

a   u k l á d á 

 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi statutárního města Liberec zabývat se závěry zápisu 
a vyřešit oba doporučující body. 

Termín: ihned 
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D ů v o d o v á    z p r á v a 

 

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá ke schválení zápis z provedené kontroly, je-
jímž tématem bylo plnění usnesení Rady města Liberec ve II. pololetí roku 2014. V závě-
ru zápisu výbor doporučuje zabývat se vybranými usneseními, která nebyla ke dni pro-
jednání zápisu v kontrolním výboru splněna, a dále vytvořit jednoduchý informační sys-
tém pro zastupitele k průběžnému sledování plnění usnesení rady města. 

 

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne 
18.12.2014.  

 

Kontrolní akce č. 1 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí rok 2014“ 
byla provedena na základě plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2015 schvále-
ného Usnesením č. 47/2015 ze dne 26.2.2015 s termínem předložení výsledku kontroly 
do 31.3.2016.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v radě města. 
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P O V Ě Ř E N Í    č. 1/2015 
 

k provedení kontrolní akce „Kontrola pln ění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí 
rok 2014“ 
 
 
 
 
V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec 
na rok 2015 schváleným Usnesením č. 47/2015 ze dne 26. února 2015 nařizuji provedení kon-
troly plnění usnesení Rady města Liberec za druhé pololetí roku 2014. 
 
 
 
 
Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Petr Olyšar člen kontrolního výboru 
 
 
Členové kontrolní skupiny: Jan Čmuchálek člen kontrolního výboru 
 Mgr. Věra Skřivánková předsedkyně kontrolního výboru 
 Ing. Květa Vinklátová  členka kontrolního výboru 

 Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly 
  a interního auditu 

 
 
 
 
Kontrola bude provedena v měsících březen až červen roku 2015. 
 
 
 
 
Liberec 12. března 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Tibor Batthyány 
   

                                         primátor statutárního města Liberec 
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Z á p i s 
 
z provedené kontrolní akce č. 1/2015 „Kontrola pln ění usnesení Rady města Liberec 
za II. pololetí rok 2014“ 

 
 
 
V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec 
na rok 2015 schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 47/2015 ze dne 26. Úno-
ra 2015 a na základě Pověření č. 1/2015 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města 
Liberec Tiborem Batthyánym dne 12. března 2015 byla provedena kontrola plnění usnesení 
Rady města Liberec za II. pololetí rok 2014. 
 
 
Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Petr Olyšar člen kontrolního výboru 
 
 
Členové kontrolní skupiny: Jan Čmuchálek člen kontrolního výboru 
 Mgr. Věra Skřivánková předsedkyně kontrolního výboru 
 Ing. Květa Vinklátová členka kontrolního výboru 

 Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly 
  a interního auditu 

 
Průběh kontrolní akce 
 
Zahájení kontroly 
 
Kontrolní akci zahájil vedoucí kontrolní skupiny Ing. Petr Olyšar dne 23. března 2015 
v 16 hodin v zasedací místnosti č. 209 v budově historické radnice za přítomnosti všech členů 
kontrolní skupiny (dále jen „KS“) - Jan Čmuchálek, Mgr. Věra Skřivánková, Ing. Květa Vin-
klátová, Ing. Marie Vozobulová.  
 
Na místě proběhla diskuze o jednotlivých usneseních Rady města Liberec (dále jen „RML“), 
která byla v období II. pololetí roku 2014 projednávána a schválena. Členové KS na místě 
rozhodli, která konkrétní usnesení podrobí kontrole a za tím účelem budou požadovat podkla-
dy, na základě nichž RML o věci rozhodovala. 
 
Další jednání KS proběhlo dne 8. dubna 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti č. 202 histo-
rické budovy radnice. Na místě byly kontrolovány a projednávány podkladové materiály zís-
kané k jednotlivým usnesením rady města. Vedoucí KS připravil písemné dotazy směřující 
k odborům magistrátu, které materiály pro RML připravovaly. 
 
Následující jednání  KS bylo dne 13. května 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti č. 202. 
K jednání byli přizváni: Bc. David Novotný vedoucí odboru správy veřejného majetku, 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy, Bc. Jiří Bliml ředitel příspěvkové 
organizace Městské lesy Liberec a Jan Svatoš ředitel akciové společnosti Sportovní areál Ješ-
těd. K vybraným usnesením RML poskytli doplňující a vysvětlující informace. 
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Závěrečné jednání kontrolní skupiny proběhlo dne 10. června 2015 v zasedací místnosti 
č. 202, kdy byl probírán konečný výsledek kontroly a projednán návrh protokolu, který při-
pravil vedoucí KS.  
 
 
Kontrolní zjišt ění 
 
Vybraný kontrolní vzorek: 
 
1) 22. července 2014 - USNESENÍ Č. 672/2014 
Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemku  
 
Záměr výpůjčky byl uveřejněn na úřední desce od 19. června 2014 do 7. července 2014. 
Smlouva o výpůjčce byla podepsána dne 17. září 2014. 

 
Usnesení bylo splněno.  

 
 

2) 22. července 2014 - USNESENÍ Č. 681/2014 
Záměr prodeje plakátovacích ploch dle návrhu nájemce 
 

Plakátovací plochy jsou v současné době v majetku města. Řešení vlastnictví zůstává nadále 
otevřeno. V následujícím období je potřeba záměr opětovně posoudit a dovést ke konečnému 
řešení nebo pozastavit.   
 
Usnesení nebylo splněno.  
 
 
3) 22. července 2014 - USNESENÍ Č. 687/2014 
Žádost o povolení odpisu 
 
Mgr. Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec, Frýdlantská 1359/19, byl  informován o usnesení 
dopisem ze dne 8. srpna 2014. Pohledávka byla vyřazena 31. srpna 2014. 
 
Ředitelé škol byli informováni o zjištěných nedostatcích s doporučením, aby si, pokud 
je to možné, zjistili příp. reference o potencionálních pronájemcích a snížili tak riziko nedo-
bytných pohledávek. V nájemních smlouvách je uváděno jako důvod vypovězení 
mj. neplacení nájemného. 
 
Usnesení bylo splněno.  
 
 
4) 22. července 2014 - USNESENÍ Č. 688/2014 
Žádost o vyřazení pohledávky  
 
Mgr. Iveta Rejnartová, ředitelka ZŠ Liberec, 5. května 64/49, byla informována o usnesení 
dopisem ze dne 8. srpna 2014. Pohledávka byla vyřazena 31. července 2014 z účtu 311, 
ze zákona je dosud vedena v podrozvaze na účtu 905 (vyřazené pohledávky), protože 
se nejednalo o pohledávku po zemřelém. 
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Ředitelé škol byli informováni o zjištěných nedostatcích s doporučením, aby si, pokud 
je to možné, zjistili příp. reference o potencionálních pronájemcích a snížili tak riziko nedo-
bytných pohledávek. V nájemních smlouvách je uváděno jako důvod vypovězení 
mj. neplacení nájemného. 
 
Usnesení bylo splněno.  
 
 
5) 22. července 2014 - USNESENÍ Č. 693/2014 
Souhlas s umístěním sídla společnosti Provanti economy, s.r.o. 
 
Souhlas s umístěním sídla společnosti byl vydán. Sídlo společnosti Provanti economy, s.r.o. 
se nachází v bytovém domě, kde má Statutární město Liberec vlastnický podíl. 
 
Usnesení bylo splněno.  
 
 
6) 22. července 2014 - USNESENÍ Č. 706/2014 
Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 
+ 
26. srpna 2014 - USNESENÍ Č. 845/2014 
Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 
 
Darovací smlouva byla schválená na 7. zasedání zastupitelstva Statutárního města Liberec dne 
4. září 2015 usnesením číslo 195/2014 a následně podepsaná dne 17. září 2014. Převod nemo-
vitostí v katastru byl proveden na podzim roku 2014 na základě vkladu do katastru nemovi-
tostí, který zařizoval Krajský úřad Libereckého kraje. Nemovitosti jsou zapsány ve vlastnictví 
města Liberce. 
 
Rada města Liberce uložila odboru správy veřejného majetku zajišťovat správu a údržbu 
předmětného areálu a současně specifikovala využití ze strany Městské Policie Liberec. 
K tomuto rozdělení není třeba smluvního dokumentu, neboť Městská Policie Liberec je přímo 
„organizační“ složkou města. Rozpočet Městské policie Liberec byl posílen během roku 2014 
rozpočtovým opatřením. Také byl posílen rozpočet odboru správy veřejného majetku v roce 
2014 a 2015 na údržbu a opravy dětského dopravního hřiště. Na objektu byla provedena opra-
va střechy. Zároveň se vyhotovuje projekt na opravu toalet, nájezd pro imobilní osoby. Tyto 
práce budou realizovány během roku 2015. 
 
Usnesení byla splněna.  
 
 
7) 22. července 2014 - USNESENÍ Č. 717/2014 
Vlastnictví vodovodních řadů ve městě Liberci - Žádost Teplárny Liberec, a.s.  
 
Problematika vlastnictví a provozování předmětných vodovodních řadů není dořešena. Probí-
hají jednání mezi Statutárním městem Liberec, Teplárnou Liberec, a.s. a Severočeskou vodá-
renskou společností, a.s. Nesplnění usnesení není způsobeno postupem na straně Statutárního 
města Liberec. 
 
Usnesení nebylo splněno.  
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8) 22. července - USNESENÍ Č. 727/2014 
Záměr revitalizace území kolem vodní nádrže Harcov  
 
Je provedena studie projektu revitalizace. Dne 2. září 2014 proběhlo v Krajské knihovně Libe-
reckého kraje projednání zpracované studie s veřejností. Dle sdělení odboru správy veřejného 
majetku je revitalizace vnímána pozitivně. Nejvíce je diskutována problematika uzavření ulice 
Zvolenská a současný nevyhovující vstupu do vody u pláže. V dalších fázích projektu budou 
připomínky z veřejného projednání částečně zapracovány. V současné době další příprava a 
realizace projektu závisí na rozhodnutí stávajícího vedení města. 
 
Usnesení bylo splněno.  
 
 
 
9) 22. července 2014 - USNESENÍ Č. 730/2014 

Skládka TKO Zlaté návrší - likvidace odpadních vod - informace o proběhlém jednání 
 
Dle proběhlého jednání na Krajském úřadu Libereckého kraje byla jako nejvhodnější varianta 
zvolena varianta č. 1, tj. likvidace odpadních vod ze skládky svedením do hlavního kanalizač-
ního řadu a čištění v čistírně odpadních vod v Liberci. Platnost původního rozhodnutí na vy-
pouštění odpadních vod z rekultivované skládky TKO Zlaté návrší skončilo k datu 31. prosin-
ce 2014, proto bylo ke konci roku 2014 zažádáno o povolení nové. To bylo Krajským úřadem 
Libereckého kraje, odborem zemědělství a životního prostředí vydáno dne 23. února 2015 a je 
platné do 31. prosince 2016.  
 
Dle sdělení odboru správy veřejného majetku navrhované řešení nemá vliv na dříve získanou 
dotaci z OPŽP, případná realizace nebude zasahovat do ploch, na které byla dotace čerpána. 
Ke zvolené variantě bylo získáno stanovisko Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 
a Povodí Labe, státní podnik.  
 
Samotné kontrolované usnesení bylo splněno, ale celá záležitost si vyžádá další řešení 
ze strany Statutárního města Liberec, jako vlastníka skládky TKO Zlaté návrší, vzhledem 
ke konci povolení nakládání s vodami dne 31. prosince 2016 
 
Usnesení bylo splněno.  
 
 
 
10) 26. srpen 2014 - USNESENÍ Č. 771/2014 
Informace o vydaných Rozhodnutích o poskytnutí státní podpory na spolufinancování 
projektů v rámci OPŽP 
 
Dosud nebyly podepsány všechny smlouvy na získání státní podpory na spolufinancování 
projektů v rámci OPŽP. Většina projektů je ve stádiu projektové přípravy na odboru správy 
veřejného majetku. Realizace projektů v tomto dotačním období není možná z časových dů-
vodů. 
 

Usnesení bylo splněno.  
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11) 26. srpen 2014 - USNESENÍ Č.  795/2014 
Revokace usnesení rady města č. 591/08 Centrální zásobování teplem – potvrzení strate-
gie města 

 
Plnění úkolu uloženého odboru hlavního architekta se termínově překrývalo s obdobím ko-
munálních voleb. Pro splnění tohoto úkolu je nutná široká spolupráce mezi vedením města, 
odbory Statutárního města Liberec, zpracovateli Územního plánu a aktualizace Územní ener-
getické koncepce a externími odborníky.  Toto zadání je nutné plnit formou veřejné zakázky. 
Jejím výsledkem by bylo vybrání odborné firmy na zpracování strategického dokumentu dal-
šího vývoje systému CZT v Liberci. Veřejnou zakázku lze zadat až po vyčlenění finančních 
prostředků v rámci rozpočtu města, k čemuž  nedošlo. 
 
Po ustanovení nového vedení města byli jmenování noví zástupci do představenstva společ-
nosti Teplárna Liberec, a.s., kteří pokračují v jednáních s majoritním akcionářem Teplárny 
Liberec, a.s. Výsledkem tohoto jednání má být, ještě v roce 2015, představení koncepce (stra-
tegického materiálu) dalšího fungování celého systému CZT na území města Liberec včetně 
předpokládaného vývoje cen a návrh na revitalizaci primárních i sekundárních rozvodů. Do 
doby ukončení jednání mezi akcionáři Teplárny Liberec, a.s. není smysluplné zadávat veřej-
nou zakázku na zpracování strategického dokumentu dalšího fungování systému CZT. Tako-
výto koncepční dokument musí mít jasné zadání, které v současné době není možné specifi-
kovat. Rovněž tak ve skupině ENERGO (založené při Statutárním městě Liberec), doposud 
probíhá diskuze nad dalším výhledem a směřováním systému CZT – potažmo Teplárny Libe-
rec, a.s. v návaznosti na Spalovnu TERMIZO, a. s. a ani zde doposud nepadlo jasné doporu-
čení.  Podle výše popsaných důvodů byl již při plnění úkolu předložen návrh na posunutí ter-
mínu plnění. Návrhu bylo vyhověno. 
 
Doposud, od roku 2008, bylo vydáno cca 30 negativních stanovisek na žádosti o odpojení 
jednotlivých objektů od systému CZT. Usnesení rady města č. 591/08 nebylo doposud revo-
kováno, k případnému rozhodování o revokaci lze přistoupit až po rozhodnutí Statutárního 
města Liberec o dalším směřování zásobování tepelnou energií města.  Rozhodnutí o systému 
zásobování teplem je pro další období stěžejní.      
 
Usnesení nebylo splněno.  
 
 
 
12) 26. srpen 2014 - USNESENÍ Č. 823/2014 
Poskytnutí finančního příspěvku spolku JEŠTĚD 73 na obnovu interiérů Hotelu Ještěd 
 
Smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec, která byla schválena 
zastupitelstvem dne 4. září 2014 (číslo usnesení 187/2014), byla podepsána dne 24. září 2014. 
Realizace obnovy interiérů proběhla do konce roku 2014. Závěrečné vyúčtování poskytnuté 
dotace bylo v souladu s uvedenou smlouvou předloženo spolkem JEŠTĚD 73 dne 14. ledna 
2015. Vyúčtování bylo zpracováno velmi přehledně. Byly předloženy požadované daňové 
doklady, výpisy u účtů a podrobná fotodokumentace.   

 

Usnesení bylo splněno.  

 



 10

13) 9. září 2014 - USNESENÍ Č.  862/2014 
Náhrada škody v souvislosti s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka 
v Liberci č. j. 56 T 1/2013 – 4711 
 
Vymáhání náhrady škody bylo zastaveno pouze u jednoho z obžalovaných, jehož stíhání bylo 
uvedeným pravomocným rozhodnutí soudu zastaveno. Náhrada škody je dále vymáhána 
od dalších dvou osob. 
 
Usnesení bylo splněno.  
 
 
14) 16. září 2014 - USNESENÍ Č.  911/2014 
Dohoda o užívání pozemků uzavřená mezi SAJ, a. s., a Městskými lesy Liberec, p. o. 
 
Dohoda o užívání pozemků, resp. smlouva o výpůjčce, mezi oběma organizacemi řeší využí-
vání, včetně zodpovědnosti, pozemků ve zřizovací listině Městských lesů Liberec, p.o. Jedná 
se o pozemky pod sjezdovkami na Ještědu. Dohoda byla podepsána dne 17. září 2014 
s platností do 31. prosince 2031. Tento datum je shodný s datem dočasného vynětí předmět-
ných pozemků z lesního fondu. 
 
Usnesení bylo splněno.  
 
 
15) 7. říjen 2014 - USNESENÍ Č. 961/2014 
Vypracování revizního znaleckého posudku k určení výše majetkové újmy, která spo-
lečnosti Technické služby města Liberce, a. s., vznikla v důsledku darování nemovitého 
majetku tvořícího hřbitovy statutárnímu městu Liberec 
+ 
18. listopad 2014 - USNESENÍ Č. 1072/2014 

Dopracování revizního znaleckého posudku na posouzení znaleckého posudku Ing. Šmí-
dy č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 o určení výše majetkové újmy, která společnosti 
Technické služby města Liberce a.s. vznikla v důsledku darování nemovitého majetku 
tvořícího hřbitovy statutárnímu městu Liberec 
+ 
25. listopad 2014 - USNESENÍ Č. 1101/2014  
Stav dopracování revizního znaleckého posudku na posouzení znaleckého posudku Ing. 
Šmídy č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 o určení výše majetkové újmy, která společ-
nosti Technické služby města Liberce, a. s., vznikla v důsledku darování nemovitého 
majetku tvořícího hřbitovy Statutárnímu městu Liberec, Kalkulace celkové částky časo-
vě rozlišeného nájemného za hrobová místa související s převodem hřbitovů ze společ-
nosti Technické služby města Liberce, a. s., na statutární město Liberec 
 
Znalecké posudky si vyžádalo představenstvo společnosti TSML a.s. Statutární město Liberec 
se zavázalo uhradit újmu dle smlouvy č. 8/13/1110 v návaznosti na vyčíslení v revizním zna-
leckém posudku č. R42767/14 ze dne 5. prosince 2014 vypracovaném společností EQUITA 
Consulting s.r.o. částku 1.600,772,- Kč, která odpovídá výši újmy, která společnosti Technic-
ké služby města Liberce, a.s. vznikla v důsledku darování hřbitovů. Otázkou zůstává časové 
rozlišení. Situace není dosud dořešena. 
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Usnesení nebylo splněno.  
 
 
16) 25.11.2014 - USNESENÍ Č. 1098/2014  
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
 
Nová smlouva byla uzavřena z iniciativy spol. EKOKOM, a.s. Společnost to odůvodňovala 
změnou občanského zákoníku, dále chtěla sjednotit všechny stávající smlouvy, hlavním dů-
vodem bylo vydání nového rozhodnutí o autorizaci, které stanovilo mimo jiné i nové povin-
nosti pro společnost, které chtěla zakotvit ve smlouvě. Smlouva nahrazovala smlouvu stávají-
cí, přičemž zachovávala stejné principy spolupráce. Smlouva byla podepsána dne 
26. listopadu 2014. Roční odhad příjmů pro Statutární město Liberec je 5,5 mil. Kč.  Dle sdě-
lení odboru správy veřejného majetku se na uzavření smlouvy nevztahuje zákon o zadávání 
veřejných zakázek, protože Statutární město Liberec nevydává žádné finanční prostředky, ale 
naopak je příjemcem finančních prostředků. 
 
Usnesení bylo splněno.  
 
 
 
 
Závěr 
 

KS provedla v souladu s plánem kontrol na rok 2015 kontrolní akci „Kontrola pln ění usne-
sení Rady města Liberec za II. pololetí rok 2014“ na vybraném vzorku 16 řešených bodů 
radou města, kdy bylo přijato 19 usnesení. 
 

KS konstatuje, že 13 usnesení bylo splněno a 6 nebylo splněno. Je však nutné upozornit 
na skutečnost, že i některá splněná usnesení budou v budoucnu vyžadovat další činnost 
a rozhodnutí Statutárního města Liberec.  
 
Po posouzení podkladů a usnesení rady k nim kontrolní výbor doporučuje:  
 

1) V nejbližším možném termínu dokončit plnění, revokovat nebo zrušit platnost ne-
splněných usnesení z kontrolovaného období č. 681/2014, 717/2014, 795/2014, 
961/2014, 1072/2014 a 1101/2014. 
 

2) Vytvořit informační systém pro zastupitele města (například formou on-line pří-
stupné MS Excel tabulky) k průběžnému sledování plnění usnesení rady, za jehož 
doplňování a aktualizaci by zodpovídaly příslušné odbory magistrátu. Obdobný 
požadavek byl vznesen ohledně plnění usnesení zastupitelstva v rámci kontroly č. 
1/2014 v protokolu ze dne 9. dubna 2014 a nebylo na něj dosud reagováno.  

 

Kontrolní výbor dne 9. září 2015 po projednání předloženého protokolu „Kontrola pln ění 
usnesení Rady města Liberec za II. pololetí rok 2014“ konstatuje, že provedenou kontrolou 
nebyly shledány závažné nedostatky. 
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S protokolem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi protokol o výsledku kontroly: 
 
 
 
 
…………………………………                                                …………………… 
         Mgr. Pavel Kalous                 datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru školství, kultury  
a sociálních věcí 
(body 3-5) 
 
 
 
…………………………………                                                …………………… 
          Ing. Zbyněk Karban         datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru ekonomiky  
(ekonomická část bodu 6) 
 
 
 
…………………………………                                                 …………………… 
          Bc. Jaroslav Schejbal                             datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru majetkové správy 
(bod 1) 
 
 
 
…………………………………                                                 …………………… 
          Ing. Jiří Horák                              datum seznámení a převzetí výtisku 
odboru strategického rozvoje a dotací 
(bod 10) 
 
 
 
…………………………………                                                 …………………… 
          Mgr. Jan Audy       datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek  
(bod 13) 
 
 
 
…………………………………                                                 …………………… 
          Bc. David Novotný     datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru správy veřejného majetku   
(body 2,6-9,14-16) 
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…………………………………                                                 …………………… 
          Ing. Petr Kolomazník     datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru hlavního architekta   
(bod 11) 
 
 
 
…………………………………                                                 …………………… 
          Ing. David Pastva     datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu  
(bod 12) 
 
 
 
 
 
K tomuto protokolu lze do 15 dnů po převzetí podat písemné připomínky. 
 
 
 
 
 
 
Liberec 9. září 2015 
        Mgr. Věra Skřivánková 
             předsedkyně kontrolního výboru 
  



 14

Ing. Petr Olyšar  
vedoucí kontrolní skupiny ………………………… 
 
Jan Čmuchálek 
člen kontrolní skupiny ………………………… 
 
Mgr. Věra Skřivánková 
členka kontrolní skupiny ………………………… 
 
Ing. Květa Vinklátová 
členka kontrolní skupiny ………………………… 
 
Ing. Marie Vozobulová 
členka kontrolní skupiny ………………………… 
 
 
 
 
S protokolem byli seznámeni: 
 
 
 
Tibor   B a t t h y á n y 
primátor statutárního města Liberec  ..……………………… 
 
 
Ing. Jindřich   F a d r h o n c 
tajemník Magistrátu města Liberec  …….…………………. 
 
Mgr. Jan   K o r y t á ř  
náměstek primátora pro ekonomiku,   
strategický rozvoj a dotace     ………………………. 
 
Tomáš   K y s e l a  
náměstek primátora pro technickou  
správu majetku města      ………………………. 
 
Ing. Karolína   H r b k o v á 
náměstkyně primátora pro územní plánování,  
veřejnou zeleň a životní prostředí    ………………………. 
 
PhDr. Mgr. Ivan   L a n g r 
náměstek pro školství, kulturu, 
sociální věci a cestovní ruch     ………………………. 
 
 
Protokol byl vyhotoven v 9 originálech. 
 
 
 


