KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 6.3.2019
Přítomnost: dle prezenční listiny.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Informace z únorového zastupitelstva.
3. Ustanovení kontrolních skupin dle plánu kontrolní činnosti na rok 2019
4. Různé.
5. Závěr.
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Marie Pavlová a konstatovala,
že zasedání je usnášeníschopné – 10 členů přítomno. Program zasedání byl součástí
pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program doplněn a byl všemi přítomnými
schválen.
2. Informace z únorového zastupitelstva
ZML schválilo:
 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2019.
 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2019.
 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2019.
 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu dramaturgie
a na provozní výdaje kina Varšava.
 Poskytnutí dotace na financování natáčení kriminální série NELEGAL.
ZML vydává:
 Obecně závaznou vyhlášku k regulaci pyrotechniky a lampionů.
 Obecně závaznou vyhlášku pro pořádání a průběh akcí typu technoparty.
ZML zvolilo:
 Členy do pracovní skupiny pro rekonstrukci a provoz městských a školních bazénů.
ZML vzalo na vědomí:
 Memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě terminálu.
 Kompletní informace o stavu nového územního plánu Liberec.
ZML stáhlo z programu zasedání:
 Obecně závazná vyhláška o regulaci používání zábavní pyrotechniky na území
statutárního města Liberec.
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3. Ustanovení kontrolních skupin dle plánu kontrolní činnosti na rok 2019
1) Kontrola projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídících systému
statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“
a související dotace.
Vedoucí kontrolní skupiny:
Ing. Bohdan Tomáš
Členové kontrolní skupiny:
Ing. Jana Schlegelová
Vojtěch Miler
Ing. Jiří Veselka
2) Kontrola CITYDASBOARD.
Vedoucí kontrolní skupiny:
Členové kontrolní skupiny:

Ing. Jana Schlegelová
Ing. Marie Pavlová
Pavel Felgr
Petr Škop

3) Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí).
Vedoucí kontrolní skupiny:
Pavel Felgr
Členové kontrolní skupiny:
Mgr. Věra Skřivánková
Ing. Jana Schlegelová
4) Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru.
Vedoucí kontrolní skupiny:
Členové kontrolní skupiny:

Mgr. Věra Skřivánková
Ing. Marie Pavlová
Mgr. Radka Benešová
Václav Smrkovský

5) Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2018.
Vedoucí kontrolní skupiny:
Ing. Jiří Veselka
Členové kontrolní skupiny:
Ing. Jan Puhal
Ing. Vladimír Zaplatílek
Lumír Vadovský
Usnesení č. 3/2019
kontrolní výbor po projednání
schvaluje
obsazení jednotlivých kontrolních skupin
a ukládá
Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit vypracování pověření ke kontrole
a jejich předání jednotlivým členům kontrolních skupin.
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4. Různé
V souvislosti s informací o volbě členů do pracovní skupiny pro rekonstrukci a provoz
městských a školních bazénů, znovu požádala Ing. Pavlová, předsedkyně KV, místopředsedu
KV L. Vadovského, který je jejím členem, o pravidelné informování o dění v rámci této
skupiny.

Příští jednání KV proběhne:

3. dubna 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 110
v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Ing. Marie Pavlová v.r.
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 6.3.2019
Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV
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