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K O N T R O L N Í   V Ý B O R 

 

Zápis z 9. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 6.11.2019 

 
Přítomnost: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Informace z probíhajících kontrol. 

3. Různé. 

4. Závěr. 

 

1. Zahájení a schválení programu 

 

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

že zasedání je usnášeníschopné – 9 členů přítomno. Zasedání se nezúčastnili:  

P. Felgr, Mgr. Skřivánková, V. Smrkovský a Ing. Veselka, ostatní členové KV byli přítomni. 

Program zasedání byl součástí pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program 

doplněn a byl všemi přítomnými schválen. 

 

2. Informace z probíhajících kontrol 

 

2/2019 – „Kontrola CITYDASBOARD“ – kontrola probíhá. 

 

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

kontrolní skupina předložila konečný zápis z provedené kontroly ke schválení KV.  

Hlasování: PRO: 9 – schváleno 

 

Usnesení č. 7/2019 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

zápis z kontroly KV č. 3/2019 

 

a  u k l á d á 

 

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu  

ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů. 

 

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

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

6/2019 – „Kontrola situace kolem majetkoprávních operací týkajících se pozemku p.č. 2948/4 

k.ú. Liberec od roku 2008 do května 2019“ – kontrola probíhá. 
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3. Různé 

 

Splnění úkolu z 8. zasedání KV 

Předsedkyně KV informovala přítomné členy o vyjádření k tajemníka  MML Ing. Čecha 

k podanému podnětu týkajícího se údajného losování míst ve školní družině při ZŠ Ještědská.  

 

Časový harmonogram zasedání KV na rok 2020 

Předsedkyně KV na zasedání navrhla pokračovat v nastaveném harmonogramu zasedání KV 

tj. 1. pracovní středu v měsíci i pro rok 2020. 

Hlasování: PRO: 9 – schváleno 

 

Usnesení č. 8/2019 

 

kontrolní výbor po projednání 

 

schvaluje 

 

časový plán zasedání KV na rok 2020. 

 

a  u k l á d á 

 

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit informování Zastupitelstva města 

Liberec, při dodržení všech administrativních postupů. 

 

Informace z říjnového zastupitelstva 

Předsedkyně KV informovala přítomné členy o schválení financování oprav skokanských 

můstků v areálu Ještěd z rozpočtu SML. 

 

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. 

 

 

Příští jednání KV proběhne: 

 

4. prosince 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 110 

 
v budově Magistrátu města Liberec. 
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Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail. 

 

 

                                                                                           Ing. Marie Pavlová   

                                                                                      předsedkyně kontrolního výboru  

 

 

 

Zapsala dne 6.11.2019 

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


