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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne  5. 1. 2022 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Informace z probíhajících kontrol 

3. Informace o uložených úkolech 

4.  Různé  

      5.  Závěr 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

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

že zasedání je usnášeníschopné – 11 členů přítomno. Zasedání se nezúčastnili D. Kučera a 

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

 

2. Informace z probíhajících kontrol 

 

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

se plaveckého stadionu" – probíhá zpracování zápisu. 

 

3.  Informace o uložených úkolech 

 

Úkol uložený předsedkyni a místopředsedovi KV v souvislosti s možným návrhem kontrol 

na rok 2022 od členů zastupitelstva – zastupitelé nenavrhli na rok 2022 žádnou kontrolu.   

Úkol splněn. 

 

Členovi KV P. Felgrovi v souvislosti s úkolem týkajícím se změny statutu KV předložil 

ke schválení členům KV materiál do zastupitelstva. Byl požádán, aby tento materiál doplnil 

o důvodovou zprávu a přepracoval některé části a poté předložil znovu ke schválení 

na lednovém zasedání KV – návrh materiálu do ZML byl předložen a přítomnými členy 

schválen. 

Úkol splněn. 

 

Hlasování: PRO: 11  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  Schváleno 

 

Usnesení č. 1/2022 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

návrh materiálu do ZML týkající se změny Statutu KV 

 

a  u k l á d á 
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Lumíru Vadovskému, místopředsedovi kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto 

materiálu ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních 

postupů. 

 

 

4. Různé 

 

Přítomní členové KV projednali a schválili návrhy kontrol KV 2022 předložené 

V. Smrkovským, Mgr. Skřivánkovou a L. Vadovským.   

 

1/2022 – „Kontrola dodržování pravidel při rekonstrukcích sítí pod komunikacemi SML.“ 

 

V souvislosti s touto kontrolou členové KV sestavili kontrolní skupinu ve složení: 

Václav Smrkovský  vedoucí kontrolní skupiny 

Pavel Felgr   člen kontrolní skupiny 

Vojtěch Miler   člen kontrolní skupiny 

Ing. Bohdan Tomáš  člen kontrolní skupiny 

 

Hlasování: PRO: 11  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  Schváleno 

 

Usnesení č. 2/2022 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

návrh kontroly č. 1/2022 „Kontrola dodržování pravidel při rekonstrukcích sítí pod 

komunikacemi SML.“ 

 

 

a  u k l á d á 

 

Lumíru Vadovskému, místopředsedovi kontrolního výboru, předložit Zastupitelstvu města 

Liberec ke schválení návrh této kontroly. 

 

 

2/2022 – „Kontrola realizace kanalizační přípojky Volgogradská“ 

 

Hlasování: PRO: 11  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  Schváleno 

 

 

Usnesení č. 3/2022 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

návrh kontroly č. 2/2022 „Kontrola realizace kanalizační přípojky Volgogradská“ 

 

a  u k l á d á 
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Lumíru Vadovskému, místopředsedovi kontrolního výboru, předložit Zastupitelstvu města 

Liberec ke schválení návrh této kontroly. 

 

3/2022 – „Kontrola evidence smluv a závazků z nich vyplývajících“ 

 

Hlasování: PRO: 11  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  Schváleno 

 

Usnesení č. 4/2022 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

návrh kontroly č. 3/2022 „Kontrola evidence smluv a závazků z nich vyplývajících“ 

 

a  u k l á d á 

 

Lumíru Vadovskému, místopředsedovi kontrolního výboru, předložit Zastupitelstvu města 

Liberec ke schválení návrh této kontroly. 

 

4/2022 – „Kontrola usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2021“ 

 

V souvislosti s touto kontrolou členové KV sestavili kontrolní skupinu ve složení: 

Lumír Vadovský  vedoucí kontrolní skupiny 

Vojtěch Miler   člen kontrolní skupiny 

Ing. Jiří Veselka  člen kontrolní skupiny 

 

Hlasování: PRO: 11  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  Schváleno 

 

Usnesení č. 5/2022 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

návrh kontroly č. 4/2022 „Kontrola usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2021“ 

 

a  u k l á d á 

 

Lumíru Vadovskému, místopředsedovi kontrolního výboru, informovat Zastupitelstvo města 

Liberec o provedení této kontroly a zajistit pověření ke kontrole KV a jeho předání členům 

kontrolní skupiny. 

 

5/2022 – „Kontrola usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021“ 

 

V souvislosti s touto kontrolou členové KV sestavili kontrolní skupinu ve složení: 

Mgr. Věra Skřivánková vedoucí kontrolní skupiny 

Ing. Jan Puhal   člen kontrolní skupiny 

Ing. Vladimír Zaplatílek člen kontrolní skupiny 
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Hlasování: PRO: 11  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  Schváleno 

 

Usnesení č. 6/2022 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

návrh kontroly č. 5/2022 „Kontrola usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021“ 

 

a  u k l á d á 

 

Lumíru Vadovskému, místopředsedovi kontrolního výboru, informovat Zastupitelstvo města 

Liberec o provedení této kontroly a zajistit pověření ke kontrole KV a jeho předání členům 

kontrolní skupiny. 

 

Ve věci pana Fialy informoval místopředseda KV přítomné členy o tom, že mu bylo 

doporučeno podat konkrétní podnět nebo stížnost. 

O podrobnostech zabezpečení vánočního stromu bude místopředseda KV informovat 

na únorovém zasedání KV. 

 

  

 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

2. února 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 5. 1. 2022 

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


