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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 3.4.2019 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z březnového zastupitelstva. 

3. Různé. 

4. Závěr. 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

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

že zasedání je usnášeníschopné – 12 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program doplněn a byl všemi přítomnými 

schválen. 

 

2. Informace z březnového zastupitelstva 

 

ZML schválilo: 

 Záměr bezúplatného převodu pozemků – Vesecký rybník vč. podmínky předkupního 

práva k převáděným pozemkům ve prospěch SML. 

 Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Liberec, z.s. na rok 2019 ve výši 

300.000,- Kč. 

 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2019 II – udělení medaile L. Duškovi. 

 

ZML neschválilo: 

 Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her na území SML – 

aktualizace 2019  - rozšíření míst pro provozování hazardních her. 

 

3. Různé 

 

Člen pracovní skupiny pro rekonstrukci a provoz městských a školních bazénů a člen 

kontrolního výboru L. Vadovský informoval přítomné členy KV o vývoji situace kolem 

rekonstrukce městského bazénu. 

Člen KV V. Smrkovský přednesl podnět od občanek, který se týkal údajného losování míst  

ve školní družině při ZŠ 5. května. Přítomní členové KV se shodli na tom, že tato informace 

bude předán k řešení školskému výboru a předsedkyně KV bude informovat náměstka 

primátora PhDr. Mgr. Langra. 

 

4. Závěr 

Na závěr proběhlo informování o činnosti jednotlivých kontrolních skupin.  

 

1/2019 – „Kontrola projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídících systému 

statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ – kontrola 

byla zahájena; proběhlo jednání s tajemníkem a vedoucím OI; byl dohodnut další postup. 
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2/2019 – „Kontrola CITYDASBOARD“ - prozatím nezahájeno. 

3/2019 – „Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí)“ – 

kontrola byla zahájena; byly předloženy požadované podklady; naplánována schůzka  

se zástupcem odboru strategického rozvoje a dotací. 

4/ 2019 – „Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru“ – kontrola byla zahájena, proběhla 

schůzka se zástupci odboru majetkové správy a odboru strategického rozvoje a dotací;  

na květen domluvena kontrola na místě. 

5/2019 – „Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2018“ – kontrola byla zahájena; byla 

vybrána usnesení ke kontrole a bude dohodnut harmonogram provádění kontroly. 

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

15. května 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   

                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru  

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 3.4.2019 

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

 

 

 

 

 

 


