
Z Á P I S  
 

z provedené kontrolní akce č. 5/2019 

„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberce za 1. pololetí 2018“ 

 

 

 

Na základě pověření č. 5/2019 ke kontrole vydaného primátorem Statutárního města Liberec 

panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc. dne 7. března 2019 byla provedena kontrola plnění 

vybraného vzorku usnesení Zastupitelstva města Liberec za období 1. pololetí 2018. 

 

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jiří Veselka člen kontrolního výboru 

 

Členové kontrolní skupiny:    Ing. Jan Puhal člen kontrolního výboru  

 Ing. Vladimír Zaplatílek člen kontrolního výboru 

 Lumír Vadovský člen kontrolního výboru 

 

Průběh kontrolní akce: 

 

Kontrolní akce byla zahájena dne 3. dubna 2019 schůzkou kontrolní skupiny (dále jen „KS“) 

a diskusí o jednotlivých usneseních zastupitelstva a o výběru reprezentativního vzorku 

usnesení, které byly v období 1. pololetí roku 2018 schváleny Zastupitelstvem města Liberec 

(dále jen „ZML“). Přehled usnesení zpracoval předseda KS v elektronické podobě a mailem 

zaslal všem členům. 

Přítomní členové KS se shodli na principu výběru vzorku a rozhodli, že si každý člen podle své 

specializace a znalostí vybere 2 až 5 usnesení, které oznámí předsedovi KS jenž budou 

dohromady tvořit vybraný kontrolní vzorek. 

 

Jako kontrolní vzorek bylo na základě volby jednotlivých členů následně vybráno celkem 14 

usnesení. 

 

Elektronickou cestou byly postupně jednotlivými členy kontrolní skupiny odeslány dotazy 

k vybranému kontrolnímu vzorku usnesení ZML za 1. pol. roku 2018 příslušným zodpovědným 

pracovníkům magistrátu. Odpovědi na vznesené dotazy přicházely postupně opět elektronickou 

cestou. Poslední odpovědi obdržela kontrolní skupina v průběhu prosince 2019.  

 

V 2. polovině prosince 2020 se uskutečnila schůzka KS k závěrečnému hodnocení plnění 

usnesení z vybraného vzorku usnesení ZML za 1. pololetí roku 2018. Následně vypracoval 

vedoucí kontrolní skupiny návrh zápisu s kontroly. Návrh zápisu byl projednán a odsouhlasen 

kontrolní skupinou dne 8.1.2020.  

 

Kontrolní skupina začala i dokončila kontrolu č. 9/2019 ve stejném, výše uvedeném složení.  

 

Vybraný kontrolní vzorek plnění usnesení byl následující: 

 

  



část I. - usnesení kontrolovaná Ing. J. Veselkou 

 

USNESENÍ Č. 36/2018 

Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 3607/3, k. ú. Liberec 

Stručný obsah: Výkup se realizuje na základě žádosti odboru správy veřejného majetku 

o narovnání stavu v ul. Hašlerova, kdy na pozemek p. č. 3607/2, který je jiného vlastníka, 

zasahuje zpevněná plocha místní komunikace, která je zařazena do 4. třídy místních 

komunikací. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

výkup pozemku p. č. 3607/3, o výměře 11 m2, (odděleného z pozemku p. č. 3607/2 dle 

Geometrického plánu č. 5477-223/2017 ze dne 30. 11. 2017), k. ú. Liberec, prodávající: [osobní 

údaj odstraněn], za kupní cenu 12 500 Kč, splatnou do 30 dnů od doručení oznámení 

o povolení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí, kupující: statutární město Liberec, 

IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 - Staré Město, 

a ukládá 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města 

T: 30. 6. 2018 

 

Dílčí závěr: 

Dne 27. 2. 2018 byla na právní odd. předána kupní smlouva ke kontrole prostřednictvím 

programu CROSEUS, která byla vrácena na odbor dne 27. 3. 2018. 

Oboustranně podepsána byla kupní smlouva dne 22. 6. 2018 

Na Katastr nemovitostí byla KS vložena dne 26. 6. 2018 – úkol byl splněn v termínu 

Platba na účet prodávajícího odešla dne 7. 8. 2018 

Do archivu byla KS předána dne 8. 8. 2018 

Při kontrole byla snaha ověřit plnění i z druhé strany, tj. ověření situace v KN. Na první pohled 

však změna v katastru ve veřejně přístupné mapě KN vidět není. Po důkladném prověření bylo 

zjištěno, že dohledání této majetkoprávní operace by muselo být v listinách katastru, které 

nejsou běžně přístupné, z mapy KN to vyčíst nelze, protože dne 2. 7. 2018  (po vkladu KS) 

SML požádalo katastr o sloučení pozemku s přilehlou komunikací, což byl důvod výkupu 

pozemku. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU. 

 

USNESENÍ Č. 48/2018 

Rozhodnutí rady města Liberec o návrhu změny stanov společnosti Sportovní areál 

Ještěd, a. s. 

Stručný obsah: Statutární město Liberec je jediným akcionářem společnosti Sportovní areál 

Ještěd, a. s., se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 46001, IČO: 254 37 941 („SAJ“). 

Na základě vzájemných smluv mezi statutárním městem Liberec, SAJ a společností Tatry 

mountain resorts CR, a. s., se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 060 

80 413 („TMR“) došlo mimo jiné k dlouhodobému přenechání závodu SAJ, sestávajícího ze (i) 

Ski Areálu Ještěd a (ii) Skokanského Areálu Ještěd a souvisejícího majetku ve vlastnictví SML 

do užívání TMR. SAJ je tak v současné době prakticky nečinnou společností. Z tohoto důvodu 

rada statutárního města Liberec nadále nepovažuje za účelné a pro řízení společnosti efektivní, 

aby představenstvo SAJ mělo pět členů, a navrhuje předložit zastupitelstvu statutárního města 

Liberec návrh změny stanov SAJ tak, že SAJ bude mít nově pouze jednočlenné představenstvo. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 



dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) změnu stanov SAJ, 

a to v následujícím znění: 

1. článek 11 odstavec 2 nově zní: 

„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním 

hlasů s tím, že tito funkcionáři valné hromady jsou zvoleni, hlasuje-li pro jejich zvolení prostá 

většina přítomných akcionářů, volba je prováděna aklamací. Do doby zvolení funkcionářů 

valné hromady, řídí její jednání předseda představenstva, případně jediný člen 

představenstva.“ 

2. článek 15 odstavec 1 nově zní: 

„Představenstvo společnosti má jednoho (1) člena.“ 

3. do článku 18 se vkládá nový odstavec 8, který zní: 

„Má-li Společnost jednočlenné představenstvo, předchozí ustanovení tohoto článku 18, článku 

17, článku 16 a článku 15 odst. 7 se neužijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být 

přijata písemně a podepsána tímto členem.“ 

4. článek 28 nově zní: 

„1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jediný člen 

představenstva samostatně.“ 

5. článek 29 odstavec 1 nově zní: 

„Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či k otisku 

razítka firmy připojí svůj podpis jediný člen představenstva samostatně.“ 

6. článek 45 odstavec 1 nově zní: 

„Toto je úplné znění stanov společnosti a představuje platné a úplné znění ke dni [●]. V případě 

změny akcionářské struktury stanovy budou změněny do 60 dnů.“, 

a ukládá 

předložit radě města, jakožto orgánu obce vykonávajícímu pravomoc jediného akcionáře SAJ 

v působnosti valné hromady, usnesení o přijetí rozhodnutí o změně stanov SAJ a o jmenování 

nových členů představenstva SAJ v souladu s tímto usnesením. 

P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec 

T: 13. 3. 2018 

 

Dílčí závěr: 

Kontrolou bylo zjištěno, že dle konstatování v usnesení ZM č. 126/2018 k bodu jednání 28 

„Plnění usnesení zastupitelstva za I. čtvrtletí 2018“ bylo splněno předmětné usnesení v 3/2018. 

Toto je potvrzeno zjištěnou informací z Obchodního rejstříku, kam byl 19.4.2018 doručen 

notářský zápis, který byl sepsán dne 13.3.2018 a dne 30.4.2018 zveřejněn, a který obsahuje 

výše uvedené schválené změny. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO 

 

 

USNESENÍ Č. 147/2018 

Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Stručný obsah: Pro dotační akci „Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa“ a akci 

„Protipovodňová opatření – dolní centrum“ získání pozemku formou směny od vlastníka firmy 

ALOX, s. r. o., upřesnění rozsahu a podmínek záměru směny. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

záměr směny pozemků vše k. ú. Liberec, pozemek p. č. 1558/7 (oddělen z p. p. č. 1558/1 dle 

GP č. 5441-59/2017), ve vlastnictví společnosti ALOX, s. r. o., IČ 25427989, Barvířská 125/17, 

Liberec 3, PSČ 460 01 za pozemky p. č. 1552/5, 1553/1, 1555/1, (odděleny z původních 

pozemků p. č. 1552, 1553, 1551/1 dle GP č. 5441-59/2017) a pozemky p. č. 1556/2, 1558/2, 



1558/3 a 1558/4, ve vlastnictví statutární město Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59, 

a ukládá 

dopracovat směnou smlouvu a uvedenou majetkoprávní operaci předložit ke schválení 

zastupitelstvu města. 

P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

T: 6. 9. 2018 

 

Dílčí závěr: 

Kontrolou bylo zjištěno, že Mgr. Korytář usnesení NESPLNIL a směnná smlouva s firmou 

ALOX v uloženém termínu dopracována nebyla.  

Dokončit schválenou majetkoprávní operaci se snaží až stávající vedení města, které zaslalo 

návrh směnné smlouvy. Majetkoprávní operace však dokončena dosud nebyla, a to i z důvodů 

na straně firmy ALOX, která řeší způsob využití pozemků navržených na směnu. Ze strany 

SML se po přehodnocení situace řeší, zda je vůbec takováto směna potřebná. 

 

USNESENÍ NEBYLO SPLNĚNO – řeší stávající vedení SML 

 

část II. - usnesení kontrolovaná Ing. J. Puhalem 

 

USNESENÍ Č. 54/2018 

Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace pro poskytovatele ADVAITA, z. ú. 

Stručný obsah: Statutární město Liberec se podílí na financování protidrogových sociálních 

služeb v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje. Financování je založeno na konceptu 

„Participace obcí na financování protidrogové politiky v Libereckém kraji“. Nezisková 

organizace ADVAITA, z. ú. je dle registru poskytovatelů sociálních služeb jediným 

poskytovatelem protidrogových služeb: odborného sociálního poradenství, terapeutické 

komunity a následné péče v Liberci. Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor školství 

a sociálních věcí poskytnout organizaci ADVAITA, z. ú. účelovou dotaci ve výši 856 377 Kč, 

jejíž výpočet bude stanoven dle klíče konceptu „Participace obcí Libereckého kraje 

na financování protidrogové politiky Libereckého kraje“. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 856 377 Kč neziskové organizaci ADVAITA, z. ú. IČ 65635591, 

se sídlem Rumunská 14/6, Liberec 6, na úhradu nákladů na poskytování služeb následné péče, 

odborného sociální poradenství a terapeutické komunity, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

s organizací ADVAITA, z. ú., dle přílohy č. 2, 

a ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

s organizací ADVAITA, z. ú., dle přílohy č. 2. 

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

T: 31. 3. 2018 
 

Dílčí závěr: 

Smlouva byla uzavřena dne 15. března 2018 PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, Ph.D., náměstkem  

primátora pro školství, sociální věci a kulturu.  

Dotace ve výši 856 377 Kč byla poskytnuta k datu 20. 3. 2018. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU. 



USNESENÍ Č. 94/2018 
Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na provozní náklady na rok 2018 

Stručný obsah: Nezisková organizace Centrum LIRA, z. ú. podala žádost o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu SML na sociální službu Raná péče a Sociálně aktivizační službu 

pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra ve výši 1 000 000 Kč na úhradu provozních 

a osobních nákladů spojených s poskytováním služby v roce 2018. Důvodem podání žádosti je 

zajištění jedinečné služby na území města Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč pro Centrum LIRA, z. ú. na úhradu provozních 

nákladů spojených s poskytováním služby dle § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, Raná péče, identifikátor služby 3959325 a dle § 65 

zákona o sociálních službách, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou 

autistického spektra, identifikátor služby 4823957, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

s neziskovou organizací Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, se sídlem Matoušova 406/20, 

Liberec, dle přílohy č. 2, 

a ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

s neziskovou organizací Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, se sídlem Matoušova 406/20, 

Liberec, dle přílohy č. 2. 

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

T: 30. 4. 2018 

 

Dílčí závěr: 

Smlouva byla uzavřena dne 10.4.2018, na částku 1.000.000,- Kč PhDr., Mgr. Ivanem Langrem, 

Ph.D., náměstkem primátora pro školství, sociální věci a kulturu.  

Dotace byla poskytnuta v plné výši k datu 20. 4. 2018. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU  

 

USNESENÍ Č. 96/2018 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Technické muzeum Liberec 

Stručný obsah: Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem 

Liberec a spolkem Technické muzeum Liberec- z. s., IČO 02826615, se sídlem Liberec XIII - 

Nové Pavlovice, Vrchlického 238/24 o poskytnutí dotace na provozní financování muzea 

a realizaci expozic. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 600 000 Kč spolku Technické muzeum Liberec- z. s., IČO 

02826615, se sídlem Liberec XIII - Nové Pavlovice, Vrchlického 238/24 na provozní 

financování muzea a realizaci expozic, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec 

a spolkem Technické muzeum Liberec- z. s., IČO 02826615, se sídlem Liberec XIII - Nové 

Pavlovice, Vrchlického 238/24 dle přílohy č. 2, 

a ukládá 

zajistit uzavření této smlouvy. 

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

T: 20. 4. 2018 

 

 



Dílčí závěr: 

Smlouva byla uzavřena dne 19.4.2018, na částku 600.000,- Kč PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, 

Ph.D., náměstkem primátora pro školství, sociální věci a kulturu, následně byla poskytnuta 

dotace v plné výši k datu 30. 4. 2018. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU. 
 

USNESENÍ Č. 119/2018 

Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitelky o. p. s. Hospic sv. Zdislavy předkládá odbor 

školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 

poskytnutí dotace ve výši 476 145 Kč na úhradu části nákladů vzniklých při provozu lůžkového 

hospice v roce 2018. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

1. poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod 

Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV - Perštýn, IČ: 28700210, na úhradu části nákladů vzniklých 

při provozu lůžkového hospice v roce 2018 ve výši 476 145 Kč, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

s obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 

Liberec IV - Perštýn, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2, 

a ukládá 

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec 

a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV - Perštýn, 

IČ: 28700210, dle přílohy č. 2. 

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

T: 15. 6. 2018 

 

Dílčí závěr: 

Smlouva byla uzavřena dne 18.5.2018, na částku 476 145 Kč panem PhDr. Mgr. Ivanem 

Langrem, Ph.D., náměstkem primátora pro školství, sociální věci a kulturu. 

Dotace byla poskytnuta v plné výši k datu 29. 5. 2018. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU. 

 

USNESENÍ Č. 181/2018 

Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu 

dramaturgie a provozní výdaje Spolku "Zachraňme Kino Varšava" 

Stručný obsah: Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 

600 000 Kč na přípravu dramaturgie a provozní výdaje Spolku "Zachraňme Kino Varšava" 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

1. poskytnutí finanční dotace ve výši 600 000 Kč subjektu Spolek "Zachraňme Kino Varšava", 

se sídlem Frýdlantská 285/16, 460 01 Liberec I - Staré město, IČ 22609768, na přípravu 

dramaturgie a provozní náklady subjektu Spolek „Zachraňme Kino Varšava“, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

mezi statutárním městem Liberec a subjektem Spolek "Zachraňme Kino Varšava", se sídlem 

Frýdlantská 285/16, 460 01 Liberec I-Staré město, IČ 22609768, na přípravu dramaturgie 

a provozní náklady subjektu Spolek "Zachraňme Kino Varšava", dle přílohy č. 2, 

a ukládá 

zajistit uzavření této smlouvy. 



P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

T: 13. 7. 2018 

 

Dílčí závěr:  

Smlouva byla uzavřena dne 11.7. 2018, na částku 600.000,- Kč PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, 

Ph.D., náměstkem primátora pro školství, sociální věci a kulturu. 

Dotace byla poskytnuta následně v plné výši k datu 23. 7. 2018. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU. 
 

 

část III. - usnesení kontrolovaná Ing. V. Zaplatílkem 

 

USNESENÍ Č. 28/2018 

Jednání s MVV a Teplárnou Liberec – schválení prováděcího ujednání 

Stručný obsah: Na základě schůzky se zástupci MVV Energie AG a MVV Energie CZ dne 

5. 1. 2018 došlo k vzájemné dohodě na zlepšení komunikace akcionářů. Jedním z kroků 

je úprava prováděcího ujednání, které upravuje podmínky původní dohody o společném 

postupu a garantuje výhodné podmínky pro zúčastněné strany. Toto prováděcí ujednání vychází 

z jednání zástupců Teplárny Liberec, a. s., MVV Energie a statutárního města Liberec. 

Podmínky tohoto Prováděcího ujednání byly konzultovány s externími specialisty. 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí 

aktuální informace o stavu jednání s Teplárnou Liberec, a. s., 

schvaluje 

návrh prováděcího ujednání k dohodě o společném postupu dle přílohy č. 1, kterým 

se aktualizuje rozsah vkládaného majetku, schvaluje řešení rozdílu v poměru vkládaného 

majetku, dále stanovuje cenu tepla, která bude činit 650 Kč/GJ s DPH na rok 2019, 

a ukládá 

zajistit uzavření prováděcího ujednání podpisy všech stran dle přílohy č. 1. P: Korytář Jan, Mgr. 

- náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

T: 28. 2. 2018 

 

Dílčí závěr:  

Zasedáním Zastupitelstva města Liberec/ZML/ bylo uloženo panu Mgr. Janu Korytářovi 

náměstku pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace "zajistit uzavření prováděcího ujednání 

podpisy všech stran dle přílohy č. 1", a to v termínu do 28. 2. 2018. Kontrolou bylo zjištěno, 

že podpisy ujednání byly datovány 8.2.2018 a 14.2.2018 tj. do termínu splnění usnesení. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO  

 

USNESENÍ Č. 29/2018 

Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 

Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je statutární město Liberec 

společníkem bude konat valnou hromadu společnosti dne 14. 2. 2018 od 10:00 hodin v sídle 

společnosti Teplárna Liberec, a. s. Informaci o konání této valné hromady poskytl Mgr. Janu 

Korytářovi telefonicky pan Ing. Libor Žížala, předseda představenstva Teplárna Liberec, a. s. 

Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka Mgr. Jana Korytáře. 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí 

konání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČ 62241672, se sídlem 

Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec, dne 14. 2. 2018 od 10,00 hodin v sídle společnosti, 



deleguje 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec 

na tuto valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. pana Mgr. Jana Korytáře, náměstka 

primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. 

 

Dílčí závěr:  

Kontrolou bylo zjištěno, že předmětná valná hromada se konala dne 14. 2. 2018 od 10:00 hod. 

v sídle společnosti Teplárna Liberec, a.s. a pan Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, 

strategický rozvoj a dotace se této valné hromady zúčastnil. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO  

 

USNESENÍ Č. 99/2018 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ČR – Hasičskému záchrannému 

sboru Libereckého kraje 

Stručný obsah: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ČR – Hasičskému 

záchrannému sboru Libereckého kraje na základě předložené žádosti ze dne 16. 1. 2018 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

1. poskytnutí finanční dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec 

organizaci ČR - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČ 70888744, sídlo Barvířská 

29/10, 460 01, Liberec III na podporu akce 47. Mistrovství České republiky v požárním sportu 

družstev HZS ČR a 65. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu 

za účasti České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty, 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

mezi statutárním městem Liberec a organizací ČR - Hasičský záchranný sbor Libereckého 

kraje, IČ 70888744, sídlo Barvířská 29/10, 460 01, Liberec III dle přílohy č. 2, 

a ukládá 

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec. 

P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec 

T: 23. 4. 2018 

 

Dílčí závěr: 

Kontrolou bylo zjištěno, že usnesení ZML č. 99/ 2018 nebylo splněno (podpisy 9.4.2018 

a 31.5.2018- u příjemce dotace). 

 

USNESENÍ ZE STRANY SML BYLO SPLNĚNO 

 

 

část IV. - usnesení kontrolovaná p. L. Vadovským 

 

USNESENÍ Č. 98/2018 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce Dějepis na živo 

- Bitva u Liberce 1757 

Stručný obsah: Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu 

akce Dějepis na živo – Bitva u Liberce 1757 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

1. Poskytnutí finanční dotace ve výši 250 000 Kč společnosti ARCHA 13, o. p. s., IČ 22891161, 

Svárovská 82, 460 10 Liberec 22 na podporu akce Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757 



2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec 

mezi statutárním městem Liberec a společností ARCHA 13, o. p. s., IČ 22891161, 

Svárovská 82 

a ukládá 

zajistit uzavření této smlouvy. 

P: Hrbková Karolína, Ing. - náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň 

a cestovní ruch 

T: 20. 4. 

 

Dílčí závěr: 

Smlouva byla podepsána dne 10. 4. 2018, požadovaná částka byla vyplacena a následně došlo 

i k vyúčtování dotace. 

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO  

 

USNESENÍ Č. 82/2018 

Darovací smlouva - výstavba komunikace a inženýrských sítí v ulicích U Internátu 

a Holubinková, Liberec 

Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku předkládá darovací smlouvu, kdy statutární 

město Liberec získá dar v hodnotě 399 800 Kč v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou 

ze dne 21. 7. 2014. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

přijetí daru pozemku p. p. č. 149/7 v k. ú. Horní Hanychov a komunikace, chodníku, veřejného 

osvětlení, dopravního značení vybudovaných na pozemcích p. p. č. 149/7 (ve vlastnictví dárce) 

a na p. p. č. 148, 149/5 (ve vlastnictví statutárního města Liberec) k. ú. Horní Hanychov, 

od dárců [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] dle přílohy č. 1, 

a ukládá 

zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu. 

P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města 

T: 30. 4. 2018 

 

Dílčí závěr: 

Smlouva byla podepsána dne 11.05.2018.  

 

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO  

  



Závěr: 
 

Kontrolní výbor po projednání předloženého zápisu „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva 

města Liberce za 1. pololetí roku 2018“ konstatuje, že provedenou kontrolou bylo zjištěno, 

že zastupitelstvem města Liberec přijatá usnesení byla naplňována. Jedno usnesení naplněno 

nebylo (147/2018) a je řešeno stávajícím vedením města. 

 

Kontrolní skupina doporučuje: žádné doporučení 

 

 

Se zápisem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi zápis o výsledku kontroly: 

 

 

               zasláno e-mailem 27.5.2020     

…………………………………                                                    …………………… 

  PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.          datum seznámení a převzetí 

         náměstek primátora                                                 

 

     zasláno e-mailem 27.5.2020     

…………………………………                                                    …………………… 

 Ing. Martin Čech              datum seznámení a převzetí 

tajemník Magistrátu města Liberec   

 

                zasláno e-mailem 27.5.2020     

…………………………………                                                    …………………… 

      Mgr. Bc. Markéta Žáčková                  datum seznámení a převzetí 

vedoucí odboru cestovního ruchu,                                             

kultury a sportu 

 

               zasláno e-mailem 27.5.2020     

…………………………………                                                    …………………… 

  Mgr. Lukáš Hýbner                  datum seznámení a převzetí 

vedoucí odboru správy veřejného                                              

       majetku 

 

 

 

 

 

 

K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat odůvodněné písemné připomínky 

 

 

 

Tento zápis byl schválen usnesením KV č.  

 

 

 

                                                                                              Ing.. Marie Pavlová 

   předsedkyně kontrolního výboru 



 

 

 

 

Ing. Jiří Veselka 

vedoucí kontrolní skupiny …………………………………… 

 

 

Ing. Jan Puhal 

člen kontrolní skupiny …………………………………….. 

 

 

Ing. Vladimír Zaplatílek 

člen kontrolní skupiny …………………………………….. 

 

 

Lumír Vadovský 

člen kontrolní skupiny …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se zápisem byli seznámeni: 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.   ……………….. …………………………… 

Primátor statutárního města Liberec   datum    podpis 

 

Ing. Martin Čech     …………….. ……………………………. 

tajemník Magistrátu města Liberec   datum   podpis 

     

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech. 

 

 

 

 

 


