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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 9. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 3.11.2021 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Informace z probíhajících kontrol 

3. Návrh plánu kontrol na rok 2022 

4. Návrh časového plánu činnosti na rok 2022 

5.  Různé  

      6.  Závěr 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Marie Pavlová a konstatovala, 

že zasedání je usnášeníschopné – 11 členů přítomno. Zasedání se nezúčastnil Petr Škop; 

omluven byl Ing. Veselka. Program zasedání byl součástí pozvánky na KV a byl přítomnými 

členy schválen. 

 

2. Informace z probíhajících kontrol 

 

3/2020 – „Kontrola plnění závazků vyplývajících z koncesní smlouvy mezi SML a SFM    

Liberec a.s.“ – vedoucí kontrolní skupiny informoval přítomné členy o zaslaných 

připomínkách ze strany kontrolovaných osob.   

 

2/2021 – „Kontrola plnění smluvních vztahů s Ještědskou sportovní spol. s r.o. týkajících 

se plaveckého stadionu" – kontrola probíhá. 

 

3. Návrh plánu kontrol na rok 2022 

Přítomní členové KV pověřili předsedkyni a místopředsedu KV oslovením členů 

zastupitelstva s možností návrhu kontrol na rok 2022 a seznámení s výsledkem na příštím 

zasedání KV. 

Termín: 1.12.2021 

 

4. Návrh časového plánu činnosti na rok 2022 

Přítomní členové KV se dohodli pokračovat v nastaveném harmonogramu zasedání a pro rok 

2022 se KV bude opět scházet 1. pracovní středu v měsíci. 

 

Hlasování: PRO: 11  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  Schváleno 

 

Usnesení č. 11/2021 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

časový plán činnosti na rok 2022 
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a  u k l á d á 

 

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, informovat Zastupitelstvo města 

Liberec, při dodržení všech administrativních postupů. 

 

 

5. Různé 

 

Úkol, který byl členovi P. Felgrovi uložen na 7. zasedání KV v souvislosti se zveřejňováním 

zápisů z kontroly minulých kontrolních výborů byl prodloužen do 1.12.2021.   

Termín: 1.12.2021 

 

 

 

 

Příští zasedání KV proběhne: 

 

1. prosince 2021 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 11 

 
v budově Magistrátu města Liberec. 

 

 

 

 

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail. 

 

 

 

 

                                                                                          Marie Pavlová 

       předsedkyně kontrolního výboru 

 

 

 

 

Zapsala dne 3.11.2021 

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


