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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 15.5.2019 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z dubnového zastupitelstva. 

3. Informace z probíhajících kontrol. 

4. Různé. 

5. Závěr. 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

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

že zasedání je usnášeníschopné – 9 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Informace z dubnového zastupitelstva 

 

ZML schválilo: 

 Záměr směny pozemků – Kalendář Liberecka spol. s r.o. 

 Revokaci usnesení č. 93/2007 z 5. zasedání ZM ze dne 31. 5. 2007 - způsob nakládání 

s jednotlivými žádostmi o změnu platného územního plánu města Liberec. 

  Delegaci Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátora jako zástupce SML na XLVII. 

řádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o. 

 

ZML stáhlo z programu zasedání: 

 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na projekt výstavba pomníku obětem 1. světové 

války.  

 

3. Informace z probíhajících kontrol 

 

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

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

proběhla; nyní probíhá zpracování zápisu, který bude předložen na červnovém zasedání KV 

k projednání.   

2/2019 – „Kontrola CITYDASBOARD“ - zahájeno. 

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

kontrola probíhá.  

4/ 2019 – „Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru“ – kontrola probíhá.  

5/2019 – „Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2018“ – kontrola probíhá. 
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4. Různé 

 

V souvislosti ze schválením záměru směny pozemků Kalendář Liberecka spol. s r.o. (U ZML 

121/2019) navrhl člen KV P. Felgr vytvoření kontrolní skupiny k provedení kontroly  

č. 6/2019 „Kontrola situace kolem majetkoprávních operací týkajících se pozemku  

p.č. 2948/4 k.ú. Liberec od roku 2008 do května 2019“.  

 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 3   Schváleno 

 

Usnesení č. 4/2019 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

návrh vytvoření kontrolní skupiny ke kontrole č. 6/2019 „Kontrola situace kolem 

majetkoprávních operací týkajících se pozemku p.č. 2948/4 k.ú. Liberec od roku 2008  

do května 2019“.  

 

a  u k l á d á 

 

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit a předložení tohoto návrhu  

ke schválení zastupitelstvu města Liberec. 

 

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. Na toto téma proběhla mezi členy KV diskuse. 

 

5. Závěr 

 

Člen KV P. Felgr požadoval elektronický seznam faktur došlých na MML. Předsedkyně 

všechny přítomné informovala, že na stránkách města je k dispozici tzv. rozklikávací rozpočet 

vč. přehledu faktur, kde lze požadované informace dle potřeby získat. 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

5. června 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 15.5.2019 

Ing. Dana Janoušková., referent odboru kontroly a interního auditu 


