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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 5.6.2019 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z květnového 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 – 11 členů přítomno. Program zasedání byl součástí 

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

schválen. 

 

2. Informace z květnového zastupitelstva 

 

ZML schválilo: 

 Doplnění plánu kontrolní činnosti KV na rok 2019. 

 Záměr spolufinancování připravované rekonstrukce propustku pod železniční tratí 

Stará Paka – Liberec v km 159,434 (pěší propojení ulic 28. října a Doubská jako jeden 

z hlavních přístupů k Home Credit aréně) z rozpočtu města pro rok 2021. 

 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované 

kultivace pozemku (společnost ARCHA 13 Liberec). 

 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 300 000 Kč subjektu 

G300 – spolek na uspořádání projektu s pracovním názvem "Liberec 2019, 30 let 

svobody". 

 

ZML stáhlo z programu zasedání: 

 Plánovací smlouva – Vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci na p. p. č. 

3110 – Zborovská ulice 

 

Dále předsedkyně KV informovala členy KV o vystoupení občanek Liberce, které na zasedání 

ZML přítomným představily iniciativu Rodiče za klima Liberec a vyzvaly zastupitele ke spolupráci. 

 

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“ – předložen 

návrh zápisu k diskusi. 

2/2019 – „Kontrola CITYDASBOARD“ - zahájeno. 

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

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

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

 

4. Různé 

 

V souvislosti se schválením doplnění plánu kontrol na rok 2019 proběhlo obsazení 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“.   

 
Vedoucí kontrolní skupiny: P. Felgr  

Členové kontrolní skupiny: Ing. Bohdan Tomáš  

  Ing. Marie Pavlová 

  Vojtěch Miler  

 

Usnesení č. 5/2019 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

obsazení kontrolní skupiny 

 

a  u k l á d á 

 

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit vypracování pověření ke kontrole 

a jeho předání jednotlivým členům kontrolní skupiny.  

 

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. 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

4. září 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 5.6.2019 

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


