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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 6. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 2.6.2021 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Informace o uložených úkolech 

3. Návrh plánu kontrol na II. pololetí 2021 

4. Informace z probíhajících kontrol 

5.  Různé  

      6.  Závěr 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

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

že zasedání je usnášeníschopné – 12 členů přítomno. Zasedání se nezúčastnil Ing. Veselka. 

Program zasedání byl součástí pozvánky na KV a byl přítomnými členy schválen. 

 

2. Informace o uložených úkolech 

 

Lumír Vadovský – úkol ze dne 7.4.2021 – termín plnění 2.6.2021 

L. Vadovský informoval přítomné členy KV o plnění usnesení ZML č. 114/2020, které zadalo 

tajemníkovi MML zajistit systém kontroly závazků plynoucích ze smluvních vztahů. 

Tajemník na 5. zasedání ZML informoval zastupitele o sledování závazků prostřednictvím 

programu Konsiliář.  

Úkol byl splněn. 

 

3. Návrh plánu kontrol na II. pololetí 2021 

Člen KV Mgr. Bělohradský, MSc., přednesl návrh kontroly na II. pololetí 2021 „Kontrolu 

plnění smluvních vztahů s Ještědskou sportovní spol. s r.o. Členové KV návrhem souhlasili 

a zároveň s návrhem kontroly schválili složení kontrolní skupiny ve složení: 

 

Mgr. Aleš Bělohradský, MSc. – vedoucí kontrolní skupiny 

Ing. Jiří Veselka – člen kontrolní skupiny 

Pavel Felgr – člen kontrolní skupiny 

David Kučera – člen kontrolní skupiny 

 

Hlasování: PRO: 7  PROTI: 5  ZDRŽEL SE: 0  Schváleno 

 

Usnesení č. 7/2021 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

návrh kontroly č. 2/2021„Kontrola plnění smluvních vztahů s Ještědskou sportovní spol. s r.o. 

týkajících se plaveckého stadionu“ 
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a  u k l á d á 

 

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru předložení tohoto návrhu ke schválení 

zastupitelstvu města Liberec. 

 

4. Informace z probíhajících kontrol 

 

1/2020 - „Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2019“ – zápis zaslán k připomínkám 

kontrolovaným osobám. 

2/2020 - „Kontrola plnění usnesení ZML za 2. pololetí 2019“ – zápis zaslán k připomínkám 

kontrolovaným osobám. 

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

Liberec a.s.“ – probíhá. 

1/2021 – „Kontrola plnění usnesení ZML č.  90/2020" – bude předloženo na zářijovém 

zasedání ke schválení KV.  
 

5. Různé 

 

Fiala a Syn s.r.o. 

 

Panu Fialovi bude předsedkyní KV Ing. Pavlovou e-mailem zaslána oficiální odpověď.  

 

 

 

 

Příští zasedání KV proběhne: 

 

1. září 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 2.6.2021 

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


