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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 2. 2. 2022 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Informace z probíhajících kontrol 

3.  Různé  

      4.  Závěr 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

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

že zasedání je usnášeníschopné – 8 členů přítomno. Zasedání se nezúčastnili Ing. Puhal, 

Mgr. Skřivánková, P. Škop, Ing. Veselka a Ing. Zaplatílek. Program zasedání byl součástí 

pozvánky na KV a na návrh místopředsedy KV L. Vadovského doplněn o projednání 

informací z lednového zastupitelstva a řešení komunikace v souvislosti s předložením Zápisu 

z kontrolní akce KV č. 3/2020 do zastupitelstva. Doplněný program zasedání KV byl 

přítomnými členy schválen. 

 

2. Informace z lednového zasedání zastupitelstva města 

 

Do lednového zasedání zastupitelstva byly kontrolním výborem předloženy na vědomí 

či ke schválení 3 materiály: 

 

1) Zápis z kontrolní akce KV č. 3/2020 „Kontrola plnění závazků vyplývajících z koncesní 

smlouvy mezi SML a SFM Liberec a.s.“ – předloženo „na vědomí ZML“ – tento bod nebyl 

zařazen na program zasedání ZML. Tento stav nastal v souvislosti s reakcí sportovního 

výboru ZML vůči tomuto zápisu. O nezařazení byla předem informována předsedkyně KV 

a předsedové zastupitelských klubů. Materiál bude znovu předložen na únorovém zasedání 

ZML. 

 

2) Návrh plánu kontrolní činnosti KV na rok 2022 – předloženo „ke schválení ZML“ -

k tomuto bodu proběhla na ZML diskuze o cílech navrhovaných kontrol a zda je možné tyto 

kontroly dokončit v termínu. Tento bod byl nakonec stažen z programu s tím, že náplň 

jednotlivých navrhovaných kontrol bude upřesněna a bude znovu předloženo na březnovém 

zasedání KV. 

 

3) Návrh změny statutu kontrolního výboru – předloženo „ke schválení ZML“ – tento materiál 

nebyl ZML schválen.  

 

Dále bylo ZML informováno o provedení 2 kontrol v souladu se zákonem o obcích.  
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2. Informace z probíhajících kontrol 

 

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

se plaveckého stadionu" – členům KV byl předložen návrh zápisu z této kontroly. V této 

souvislosti proběhla k předloženému zápisu diskuse s požadavky na upřesnění některých 

částí. Poté bude zápis zaslán k vyjádření kontrolovaným osobám. 

 

3. Různé 

 

V souvislosti s požadavkem na informace o zabezpečení vánočního stromu místopředseda KV 

sdělil, že veškerou odpovědnost související s instalací vánočního stromu nese SDH Růžodol.   

Proběhla diskuse na téma rekonstrukce Uranu. 

 

  

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

2. března 2022 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 11 

 
v budově Magistrátu města Liberec. 

 

 

 

 

 

 

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Marie Pavlová   

                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru  

 

 

 

Zapsala dne 2. 2. 2022 

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


