KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 3.3.2021
Přítomnost: dle prezenční listiny.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu
2. Informace o uložených úkolech
3. Informace z probíhajících kontrol
4. Různé
5. Závěr
1. Zahájení a schválení programu
Z důvodu nepřítomnosti předsedkyně kontrolního výboru Ing. Pavlové, zasedání zahájil
místopředseda
kontrolního
výboru
L.
Vadovský
a konstatoval,
že zasedání
je usnášeníschopné – 7 členů přítomno. Zasedání se nezúčastnili: Ing. Pavlová,
Ing. Schlegelová, Ing. Puhal, Mgr. Skřivánková, Ing. Tomáš a Ing. Zaplatílek. Program
zasedání byl součástí pozvánky na KV a byl přítomnými členy schválen.
2. Informace o uložených úkolech
V souvislosti s úkolem uloženým na 2. zasedání KV souvisejícím se změnou návrhu usnesení
u materiálů předkládaných do ZML, místopředseda KV L. Vadovský seznámil přítomné členy
KV s přijatým usnesením ZML č. 34/2021, které bylo přijato v souvislosti s prodloužením
termínu kontroly KV č. 3/2020. ZML se usneslo, že KV zápis z kontroly bude předložen
ZML. Nebyl ale stanoven způsob předložení např. jako informaci nebo na vědomí.
Přítomní členové KV tedy pověřili L. Vadovského k tomu, že na příštím zasedání ZML
navrhne revokaci ukládací části usnesení ZML č. 152/2020 a č. 34/2021 a návrh nového znění
usnesení bude, že zápis bude předložen na vědomí.
Tento způsob předkládání bude do budoucna navrhován i u dalších předkládaných materiálů
KV do ZML.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno
Usnesení č. 5/2021
kontrolní výbor po projednání
schvaluje
revokaci usnesení ZML č. 152/2020 a č. 34/2021 a návrh nového znění usnesení bude,
že zápis bude předložen na vědomí.
a ukládá
Lumírovi Vadovskému, místopředsedovi kontrolního výboru, předložit tyto návrhy
Zastupitelstvu města Liberec.
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Úkol uložený na 2. zasedání KV předsedkyni KV Ing. Pavlové byl z důvodu její
nepřítomnosti přesunut na další zasedání KV.
3. Informace z probíhajících kontrol
1/2020 - „Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2019“ – probíhá zpracování zápisu.
2/2020 - „Kontrola plnění usnesení ZML za 2. pololetí 2019“ – probíhá zpracování zápisu.
3/2020 – „Kontrola plnění závazků vyplývajících z koncesní smlouvy mezi SML a SFM
Liberec a.s.“ – probíhá; ZML schválilo 25.5.2021 usnesením č. 34/2021
prodloužení lhůty kontroly do 30.6.2021.
Vedoucí KS požádal přítomné členy KV o schválení doplnění kontrolní skupiny
o Mgr. Bělohradského, MSc.. Členové KV tento návrh schválili.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno
Usnesení č. 4/2021
kontrolní výbor po projednání
schvaluje
rozšíření kontrolní skupiny ke kontrole č. 3/2021„Kontrola plnění závazků vyplývajících
z koncesní smlouvy mezi SML a SFM Liberec a.s.“
a ukládá
Lumírovi Vadovskému, místopředsedovi kontrolního výboru, zajistit dodatek pověření
ke kontrole KV č. 3/2020 a jeho předání členům kontrolní skupiny.
4/2020 – „Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka
Ladova X U hřiště) – vedoucí KS předložil zápis z této kontroly ke schválení
členům KV. Zápis nebyl schválen a byl vrácen k doplnění o informace týkající se nájemní
smlouvy, spoluúčasti města a dalších finančních příspěvků města.
Termín: předložit na zasedání 7.4.2021
4. Různé
Proběhla diskuse v souvislosti se změnou Statutu KV týkající se možnosti svolání zasedání
KV on-line. Tato možnost bude využita v případě, že by byla možnost řádného zasedání
(v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích nařízením vlády zakázána.
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Příští jednání KV proběhne:

7. dubna 2021 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 11
v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Lumír Vadovský
místopředseda kontrolního výboru

Zapsala dne 3.3.2021
Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV
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