KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 7.4.2021
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: P. Felgr, Ing. Pavlová,
Ing. Schlegelová, Ing. Puhal, Ing. Veselka a Ing. Zaplatílek. Program zasedání byl součástí
pozvánky na KV a byl přítomnými členy schválen.
2. Informace o uložených úkolech
Ing. Pavlová – úkol ze dne 3.2.2021 – termín plnění 3.3.2021
 projednat s primátorem města rozšíření Statutu KV – požadavek na zveřejňování
samostatných zápisů z kontrol KV na webu města
 z důvodu nemoci Ing. Pavlové úkol trvá
V. Miler – úkol ze dne 3.3.2021 – termín plnění 7.4.2021
 doplnit předložený zápis z kontroly KV č. 4/2020 „Kontrola nájemní smlouvy
na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U hřiště)“
 zápis předložen – úkol splněn
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
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 KV.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno
Usnesení č. 6/2021
kontrolní výbor po projednání
schvaluje
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zápis z kontroly KV č. 4/2020
a ukládá
Lumírovi Vadovskému, místopředsedovi kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu
na vědomí Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů.
1/2021 – „Kontrola plnění usnesení ZML č. 90/2020" - probíhá
4. Různé
Fiala a Syn s.r.o.
Místopředseda KV informoval přítomné členy o nesouhlasu pana Fialy se zápisem z kontroly
KV č. 3/2019. Tato kontrola byla schválena ZML 12.12.2019.
Pan Fiala kontaktoval vedoucího KS P. Felgra, s kterým projednal svůj nesouhlas a zaslal
fotodokumentaci trhů. Z důvodu nepřítomnosti vedoucího KS na dnešním zasedání byl tento
bod přesunut na květnové zasedání KV. O této skutečnosti bude panu Fialovi zaslán e-mail.
1.4.2021 byl panem Fialou e-mailem zaslán dopis týkající se smluvních vztahů mezi SML
a firmou ELSET v oblasti pořádání trhů. Vzhledem k tomu, že z dopisu nebylo patrné, co pan
Fiala vlastně požaduje, rozhodl se KV tímto dopisem dále nezabývat.
Byla vyvolána diskuse o stavu úkolu, který byl zastupitelstvem města uložen usnesením ZML
č. 114/2020, tajemníkovi města v oblasti systému kontroly závazků plynoucích ze smluvních
vztahů. Místopředsedovi KV byl uložen úkol zjistit podrobnosti a informovat KV.
Termín: 5.5.2021.
Příští jednání KV proběhne:

5. května 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 7.4.2021
Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV
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