
K O N T R O L N Í   V Ý B O R 
 

Zápis ze 3. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 2.3.2016 
 

Přítomnost: dle prezenční listiny. 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Informace z únorového zastupitelstva  
3. Informace z probíhajících kontrol  
4. Schválení zápisů z kontrol  
5. Různé 
6. Závěr 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 
 
Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, 
že zasedání je usnášeníschopné – 12 členů přítomno. Předsedkyně výboru přivítala nového 
člena kontrolního výboru člena Zastupitelstva města Liberec RNDr. Michala Hrona, který 
za hnutí Starostové pro Liberecký kraj nahradil Ing. Květu Vinklátovou, která na členství 
v KV rezignovala ke dni 24.2.2016. 
Program zasedání byl součástí pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program 
doplněn a byl schválen všemi přítomnými. 
 
Úkoly z minulého zasedání KV: nebyly stanoveny. 
 
 
2. Informace z únorového zastupitelstva 
Předsedkyně KV krátce informovala přítomné zásadních materiálech projednávaných 
na únorovém zasedání zastupitelstva města: modernizace KNL, dohoda o narovnání mezi 
SML a BD Vlnařská (jeví se jako vhodné téma pro kontrolu KV), směna DC Sluníčko a DD 
Větrník mezi SML a KÚLK. 
 
Materiály KV, které by měly být předkládané ke schválení ZML dne 31.3.2016:  
2 zápisy č. 8/2015 Volnočasové aktivity a č. 9/2015 RTM, stále „leží“ u posledního podpisu 
vedení města a to u náměstka Korytáře od 28.1.2016. Zápis č. 3/2015 Plnění usnesení ZML 
je nyní u posledního podpisu u starosty MO Vratislavice L.Pohanky. 
 
 
3. Informace z probíhajících kontrol roku 2015 
Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí:  
č. 8+9 – pokud se tyto kontroly nepodaří předložit do březnového ZML nemají kontroly 
žádný efekt, protože např. kontrola č. 8 byla zahájena před rokem!, 
č. 3 – Usnesení ZML – zápis bude předložen do březnového ZML, 
č. 4 – Služební jízdy – vedoucí KS P. Felgr rozdal na místě fotokopie jím zpracovaného 
zápisu; bylo diskutováno, že o znění tohoto zápisu KS nejednala a neschválila; bylo navrženo, 
aby tento text nebyl nikterak zveřejňován, protože není oficiálním výstupem z kontroly; 
předsedkyně KV dále navrhla, aby si členové KV předložený materiál prostudovali, 
připomínkovali a na příštím jednání KV o něm rozhodli. Hlasování: 7 PRO, 



č. 5 – Poskytování informací – zápis je zřejmě připravován, vedoucí KS nebyl přítomen, 
č. 6 – Koncesní smlouva – na zápise se pracuje, k předložení na dalším KV, 
č. 7 – Doporučení komisí – kontrola pokračuje, vedoucí připravuje zápis, 
č. 10 – Kino Lípa – na textu zápisu z kontroly se pracuje. 
 
 
4. Schválení zápisů z kontrol 
Žádné nové zápisy nebyly předloženy z důvodu jejich nedokončenosti – KS č.: 4, 5, 6, 7, 10. 
 
 
5. Různé 

A) Předsedkyně KV sdělila přítomným, že i když není plán kontrol KV na rok 2016 
schválen zastupitelstvem, lze v souladu se znění ustanovení § 119/3a) zákona o obcích 
provádět kontroly plnění usnesení rady a zastupitelstva, a proto byly sestaveny tyto 
kontrolní skupiny: 
1/2016 – „Kontrola plnění usnesení rady města v I. pololetí 2015“ 
Vedoucí KS: Mgr. Martina Rosenbergová; členové: Ing. Pavel Bednář, PhDr. Jaromír 
Baxa, RNDr. Michal Hron, 
2/2016  - „Kontrola plnění usnesení rady města ve II. pololetí 2015“ 
Vedoucí KS: Mgr. Věra Skřivánková; členové: Ing. Petr Olyšar, Ing. Jan Puhal, 
Bc. Jiří Zavoral, 
3/2016 – „ Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města za rok 2015“ 
Vedoucí KS: Ing. Eva Kočárková; členové: Mgr. Martina Rosenbergová, Václav 
Smrkovský. 

B) Na webu města byly sledovány přístupy k zápisům z komisí a výborů. 
C) Úkoly, které si stanovila předsedkyně KV: 

1) Na schůzce s náměstkem Korytářem projedná jeho postoj k podepisování zápisů 
z kontrol KV, neboť zápisy č. 8 a 9/2015 jsou u něho k podpisu od 28.1.2016. 

2) Osloví člena KV Ing. Korselta, neboť nikdo neví v jakém stavu rozpracovanosti 
je zápis z kontroly apod. 

3) V dubnu 2016 návrh plánu kontrol KV projedná s primátorem města, jako 
garantem KV. Členové KV si na příští zasedání KV připraví své návrhy kontrol. 

 
 
6. Závěr 

Příští jednání KV proběhne 
dne 6. dubna 2016 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 110 

v budově Magistrátu města Liberec. 
 
Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail. 
 
                                                                                          Mgr. Věra Skřivánková  v.r. 
                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru  
 
 
Zapsala dne 4.3.2016 
Ing. Marie Vozobulová, v zastoupení tajemnice KV 


