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P O V Ě Ř E N Í    č. 1/2014 
 

k provedení kontrolní akce „Kontrola pln ění usnesení ZML za 2. pololetí 2012 a za rok 
2013“ 
 
 
 
 
V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec 
na 1. pololetí roku 2014 schválené Usnesením č. 281/2013 nařizuji provedení kontroly plnění 
usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí roku 2012 a usnesení roku 2013. 
 
 
 
 
Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Petr Olyšar člen kontrolního výboru 
 
 
Členové kontrolní skupiny: RNDr. Jan Mach člen kontrolního výboru 
 Ing. Marie Pavlová členka kontrolního výboru 
 Jan Skalník  člen kontrolního výboru 
 Mgr. Věra Skřivánková předsedkyně kontrolního výboru 

 Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly 
  a interního auditu 

 
 
 
 
Kontrola bude provedena v měsících leden až duben roku 2014. 
 
 
 
 
Liberec 14. ledna 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Mgr. Martina Rosenbergová 
   

                                         primátorka Statutárního města Liberec 
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P r o t o k o l 
z provedené kontrolní akce č. 1/2014 „Kontrola pln ění usnesení ZML za 2. pololetí 2012 
a za rok 2013“ 

 
 

V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec 
na 1. pololetí roku 2014 schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 281/2013 
a na základě pověření ke kontrole vydaného primátorkou Statutárního města Liberec 
Mgr. Martinou Rosenbergovou dne 14. ledna 2014 byla provedena kontrola plnění usnesení 
Zastupitelstva města Liberec za rok 2013 a za 2. pololetí 2012. 
 
Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Petr Olyšar člen kontrolního výboru 
 
Členové kontrolní skupiny: RNDr. Jan Mach člen kontrolního výboru 
 Ing. Marie Pavlová členka kontrolního výboru 
 Jan Skalník  člen kontrolního výboru 
 Mgr. Věra Skřivánková předsedkyně kontrolního výboru 

 Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly 
  a interního auditu 

 
Průběh kontrolní akce: 

 

Kontrolní akce byla zahájena dne 12. února 2014 diskusí o jednotlivých usneseních zastupi-
telstva a o výběru reprezentativního vzorku usnesení, které byly v období roku 2013 a ve 2. 
pololetí 2012 schváleny Zastupitelstvem města Liberec (dále jen „ZML“). Přítomní členové 
kontrolní skupiny (dále jen „KS“) se shodli na výběru vzorku a na místě rozhodli, které kon-
krétní materiály podrobí kontrole. Vedoucí KS zpracoval přehlednou tabulku týkající se pro-
deje pozemků ve sledovaném období a jejich vyhodnocení z hlediska převodu majetku na 
kupce i úhrady kupní ceny nabyvatelem. KS měla k dispozici veškerá usnesení ZML roku 
2013 a z 2. pololetí 2012 v elektronické podobě. 
 
Další jednání KS proběhlo dne 12. března 2014. Byly projednávány podkladové materiály 
získané k jednotlivým usnesením zastupitelstva, a to od věcně příslušných odborů magistrátu 
či přímo od vedení města, pokud zpracovatelem materiálu či osobou odpovědnou za plnění 
stanovených úkolů byl člen vedení města. 
 
KS se shodla na postupu, že je nutno některá usnesení zastupitelstva doplnit o další rozšiřující 
informace, ze kterých již vyplyne, zda jsou usnesení splněna beze zbytku. Členové KS  
se shodli na další schůzce, která bude zaměřena na doplňující informace. 
 
K části usnesení č. 128/2013 ze dne 27. června 2013, která se týkala čerpání Fondu pro finan-
cování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 4.820.881,- Kč na akci „Záchran-
ná stanice pro handicapované živočichy v Liberci,“ provedla část kontrolní skupiny dne 26. 
března 2014 kontrolu dokladů k vyúčtování akce v prostorách ředitelství ZOO Liberec. Dále 
v uvedený den proběhla i kontrola na místě realizace projektu, při které byla pořízena fotodo-
kumentace prokazující plnění příslušného usnesení zastupitelstva.  
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Poslední schůzka KS se uskutečnila dne 26. března 2014 v odpoledních hodinách. Na místě 
byly probrány zbývající podklady dodané kontrolní skupině jednotlivými odbory Magistrátu 
města Liberec ke kontrolovaným usnesením. Dále proběhla diskuse k návrhu kontrolního pro-
tokolu vypracovaného vedoucím kontrolní skupiny. Na základě tohoto projednání byl proto-
kol dokončen a předložen ke schválení kontrolnímu výboru.   

 

Vybraný kontrolní vzorek byl následující: 

 
1) Usnesení č. 176/2012 – Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05 - Usnesení z 2. mimořádného zasedání Zastupi-
telstva města Liberec konaného dne 9.8.2012. 

Usnesení - bylo - splněno. Na usnesení navazuje usnesení č.248/2012.  

 
2) Usnesení č. 189/2012 – REAL SPACE s.r.o. – žádost o úpravu smluvních pod-

mínek - Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 
6.9.2012. 

Usnesení - bylo částečně - splněno. O výsledku jednání zastupitelstva města a přijatém usne-
sení č. 189/2012 byla společnost REAL SPACE s.r.o. (jednotlivě oba jednatelé) informována 
dopisem ze dne 18.9.2012. Současně s tím byla společnost vyzvána k uhrazení dlužného ná-
jemného za období 1.7.2011 do 30.6.2012 ve výši 125.400,-- Kč na účet města v termínu 
nejpozději do 31.10.2012. Další kroky učiněné v celé záležitosti: 

� na základě dopisu společnosti REAL SPACE s.r.o. primátorce města ze dne 
29.10.2012, kterým společnost oznámila své rozhodnutí dlužnou částku nájemného ne-
uhradit (jako důvod byla opakovaně uvedena právní vada pozemku, který nelze využít 
za dohodnutým účelem, tj. pro výstavbu bytového domu) byl požádán              JUDr. 
Tandler o vypracování stanoviska k právnímu stavu této situace. Písemné stanovisko 
bylo JUDr. Tandlerem na SML doručeno ke dni 23.11.2012. 

� náměstek primátorky, pan Lukáš Martin, inicioval společné jednání zástupců města, 
společnosti REAL SPACE s.r.o. a advokátní kanceláře Tandler. Jednání se konalo dne 
29.1.2013 a jeho výsledkem byl návrh, aby se setkali právní zástupci obou smluvních 
stran a pokusili se situaci zanalyzovat a navrhnout postup nápravy. 

� 18.2.2013 byl na SML postoupen výsledek schůzky právních zástupců konané dne 
14.2.2013 obsahující  návrh  možných řešení v dané věci.                                 

� společnost REAL SPACE s.r.o. podala dne 28.2.2013 odvolání proti zamítnutí vydání 
rozhodnutí o umístění stavby vydané SÚ v Liberci dne 18.2.2013 a jejich právní zá-
stupce informoval město o tom, že jeho „klient hodlá vyčkat konečného rozhodnutí 
v této věci a teprve pokud bude postaveno na jisto, že územní rozhodnutí pro stavbu 
nedostane, vrátit se k jednání o změně smlouvy“. 

� KU LK vydal dne 26.6.2013 rozhodnutí, kterým odvolání společnosti REAL SPACE 
s.r.o. zamítl. 

� dne 24.10.2013 proběhlo mezi smluvními stranami další jednání, na kterém byla od-
souhlasena možnost pěti různých řešení, které po dopracování budou předloženy  
k projednání radě a zastupitelstvu města. 

� dopisem ze dne 31.10.2013 společnost REAL SPACE s.r.o. odstupuje od Smlouvy              
o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033. 

Neuhrazené nájemné za období od 1.7.2011 do 31.10.2013. Výše dlužného nájemného činí 
celkem 292.600,-- Kč. (pozn.: nájemcem bylo uhrazeno nájemné za dobu určitou, tj. ode dne 
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podpisu smlouvy dne 21.3.2008 do 30.4.2010 ve výši 266.800,-- Kč. Po změně smlouvy           
ze smlouvy uzavřené na dobu určitou na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, tj. od 
1.5.2010, činilo další nájemné částku 125.400,-- Kč/rok.  Nájemce za období od 1.5.2010                         
do 31.12.2010  uhradil alikvotní část dalšího nájemné ve výši 83.600,-- Kč, za rok 2011 ná-
jemce uhradil jen splátku za první pololetí, tj. za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 ve výši 
62.700,-- Kč. Úhrada dlužného nájemného byla na nájemci požadována (viz výše), soudní 
cesta zatím použita nebyla. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva o koupi najaté věci byla uza-
vřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, činí promlčecí doba 4 roky od dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  Dle dopisu ze dne 26.11.2013  Statutární město Libe-
rec zpochybňuje důvody k odstoupení od smlouvy uváděné nájemcem a navrhuje jednání ve 
věci vypořádání předmětné smlouvy. V průběhu jednání ve věci vypořádání je nutné mít neu-
stále na paměti běh promlčecí doby, a pokud nedojde k jinému narovnání, podat žalobu na 
úhradu dlužného nájemného. 
 

 
3) Usnesení č. 210/2012 – Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Libora 

Jůzy - Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 
25.10.2012. 

 
Usnesení - bylo - splněno. Dohoda byla podepsána dne 10.12.2012. Splátky jsou pravidelně 
hrazeny. Zbývající dlužná částka k 31.1.2014 činila 2.900,- Kč. 

 
 

4) Usnesení č. 211/2012 – Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Pavla Vy-
koukala - Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 
25.10.2012. 

 
Usnesení - nebylo - splněno. Dohoda o splátkách nebyla podepsána. Pan Vykoukal nereago-
val na výzvy k podpisu dohody. Dlužná částka činí 42.656,- Kč. Dne 29.3.2013 byla podána 
žaloba na finanční plnění v celkové výši dluhu. Pravomocné rozhodnutí je ze dne 7.12.2013. 
K zaplacení dlužné částky prozatím nedošlo. Pohledávka bude předána k exekučnímu vymá-
hání. 

 
 

5) Usnesení č. 246/2012 – Prodej pozemků v areálu letiště Liberec – schválení ce-
ny a formy prodeje - Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec kona-
ného dne 29.11.2012. 

 
Usnesení - bylo - splněno. Usnesení ale nebylo naplněno, výběrové řízení proběhlo v době 
od 4.12.2012 do 6.3.2013 – nikdo nepodal přihlášku do výběrového řízení. Toto výběrové 
řízení bylo zveřejněno na úřední desce a webu města pod podacím č. 1999 – CJ MML 
165807/12 a dále bylo zveřejněno v Hospodářských novinách, Libereckém zpravodaji, Deníku 
Liberecka, TIP Servisu, MF Dnes, Zpravodaji Libereckého kraje, v magazínu RSČS 
a na webových stránkách S-reality. 
 
 

6) Usnesení č. 247/2012 – TSML, a.s. – záměr prodeje společnosti – Usnesení 
z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 29.11.2012. 
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Usnesení - bylo částečně - splněno. Bylo realizováno výběrové řízení na společnost zabývají-
cí se akvizicemi společnosti a transakčním poradenstvím. Na základě tohoto výběrového říze-
ní byla dne 5.6.2013 uzavřena smlouva se sdružením firem AQE advisors, a.s., BDO CA 
s.r.o., BDO Advisory s.r.o. a KULHÁNEK Legal Consulting (odměna celkem 380.000,- Kč 
bez DPH). Také na základě této smlouvy bylo v záměru prodeje společnosti provedeno: pří-
prava teaseru a oslovení potencionálních investorů, příprava informačního memoranda, po-
depsána dohoda o mlčenlivosti. Dne 27. března 2014 proběhlo opětovné projednání prodeje 
společnosti TSML, a.s. v zastupitelstvu Statutárního města Liberec. Na základě Usnesení č. 
64/2014 zastupitelstva byly pozastaveny práce na naplnění kontrolovaného usnesení.   
   
 

7) Usnesení č. 248/2012 – Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05 - Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města 
Liberec konaného dne 29.11.2012. 

 
Usnesení - bylo – splněno – resp. zrušeno. Zrušující usnesení č. 61/2013 viz dále.  

 
 

8) Usnesení č. 251/2012 – Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti 
Člověk v tísni - Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného 
dne 29.11.2012. 

 
Usnesení - bylo - splněno. Smlouva o poskytnutí příspěvku byla podepsána dne 7.1.2013. 
Vyúčtování bylo předloženo dne 29.3.2013. Dle sdělení odboru formou předložení soupisky 
nákladů, kopií jednotlivých dokladů a kopií výpisů. Byla provedena pouze formální kontrola 
předložených dokladů. 

 
 
9) Usnesení č. 6/2013 – Žádost o vydání historického majetku města – Česká re-

publika – Armádní Servisní, příspěvková organizace - Usnesení z 1. zasedání 
Zastupitelstva města Liberec konaného dne 31.1.2013. 

 
Usnesení - bylo - splněno. Žádost byla odeslána 7.2.2013. Vláda České republiky dne 
9.8.2013 neschválila vrácení výše uvedených pozemků. 

 
 
10) Usnesení č. 7/2013 – Žádost o vydání historického majetku města – Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových - Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva 
města Liberec konaného dne 31.1.2013. 

 
Usnesení - bylo - splněno. Žádost byla odeslána 6.2.2013. Historický majetek uznán v plném 
rozsahu. Na katastr nemovitostí bylo dne 18.3.2013 vloženo souhlasné prohlášení a dodatek 
souhlasného prohlášení dne 22.4.2013. Pozemky jsou v majetku Statutárního města Liberec. 

 
 
11) Usnesení č. 8/2013 – Žádost o vydání historického majetku města – Pozemko-

vý fond České republiky - Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec 
konaného dne 31.1.2013. 
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Usnesení - bylo - splněno. Žádost byla podána 6.2.2013. Historický majetek uznán pouze 
na části pozemku p. č. 401, k. ú. Horní Suchá u Liberce. Na katastr nemovitostí bylo dne 
18.3.2013 vloženo souhlasné prohlášení s GP č. 380-10/2013 ze dne 20.2.2013 pro oddělení 
pozemku p. č. 401/2 z pozemku p. č. 401. Pozemek p. č. 401/2 je dnes v majetku Statutárního 
města Liberec. Ostatní pozemky byly Státním pozemkovým úřadem dne 19.2.2013 k vrácení 
zamítnuty.  

 
 
12) Usnesení č. 9/2013 – Žádost o vydání historického majetku města – Minister-

stvo obrany České republiky - Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Libe-
rec konaného dne 31.1.2013. 

 
Usnesení - bylo - splněno. Žádost byla podána 7.2.2013. Vláda České republiky dne 9.8.2013 
neschválila vrácení výše uvedených pozemků. 
 
 

13) Usnesení č. 11/2013 – Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku občanskému 
sdružení Naděje - Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného 
dne 31.1.2013. 

 
Usnesení - bylo - splněno. Smlouva o poskytnutí příspěvku byla podepsána dne 12.2.2013. 
Vyúčtování bylo předloženo dne 17.4.2013. Dle sdělení odboru formou předložení soupisky 
nákladů, kopií jednotlivých dokladů a kopií výpisů. Byla provedena pouze formální kontrola 
předložených dokladů. 

 
 
14) Usnesení č. 61/2013 – Revokace usnesení ZM č. 248/2012 „Odvod za porušení 

Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05 - Usnesení 
z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 28.3.2013. 

 
Usnesení – bylo částečně - splněno. Usnesením bylo zrušeno usnesení č. 248/2012 bod 
č. 1. V rámci soudního řízení byla Statutárnímu městu Liberec doručena žaloba s výzvou 
k vyjádření. Vyjádření Statutárního města Liberec bylo soudu odesláno datovou schránkou 
dne 27.5.2013. Jednání před soudem prozatím neproběhlo. Jsou však prozatím podnikány 
veškeré kroky o obraně Statutárního města Liberec.  

 
Řešení zástavy budovy URANu bylo součástí dohody s Českou spořitelnou, a.s. (dále jen ČS), 
kdy byla uzavřena dne 21.12.2013 dohoda o narovnání a zároveň ČS ústně přislíbeno, že ČS 
zajistí změnu v zástavní smlouvě, tak aby předmětná nemovitost byla ze zástavní smlouvy vy-
ňata.  Transakci pro SML zajišťuje právní kancelář White/Case a to na základě rozhodnutí 
RM ze dne 4.2.2014. Tento proces se realizuje právě nyní, kdy dochází k přípravě dokumenta-
ce ke změně emisních podmínek vydaného dluhopisu a zároveň je připravován Dodatek č. 1 
s agentem pro zajištění (ČS), kterým se nemovitost vypouští ze zajištění a bude nahrazena 
nemovitostí jinou. Dokumenty budou předloženy ke schválení orgánům města v dubnu 2014. 

 
 
15) Usnesení č. 81/2013 – Majetkoprávní operace – IV. MO Vratislavice – Dohoda 

o narovnání - Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 
30.5.2013. 
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Usnesení - bylo - splněno. Dohoda o narovnání byla podepsána dne 5.6.2013 V čl. VIII. dohody 
bylo sjednáno, že Bytové družstvo IMOBILIEN Sladovnická vezme zcela zpět svoji žalobu 
u Okresního soudu v Liberci – 30 C 10/2013 a to do 10 dnů od podepsání. Po podepsání do-
hody bylo katastrálnímu úřadu předáno souhlasné prohlášení, po kterém se pozemek 
p. č. 2055/1 vrátil zpět do vlastnictví Statutárního města Liberec. Žaloba u Okresního soudu 
v Liberci – 30 C 10/2013 byla dne 17.7.2013 zastavena. 

 
16) Usnesení č. 103/2013 – Přijetí daru – veřejné osvětlení, Krásná vyhlídka - 

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 27.6.2013. 
 

Usnesení - bylo - splněno. Příslušná darovací smlouva byla podepsána dne 1.10.2013. 
K témuž dni došlo k převodu vlastnictví na Statutární město Liberec. Předmětné osvětlení 
je zařazeno v příslušné evidenci. Správu zajišťuje odbor správy veřejného majetku, oddělení 
technické správy. 

 
17) Usnesení č. 128/2013 – Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kul-

turních příspěvkových organizací - Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města 
Liberec konaného dne 27.6.2013. 

 
Usnesení - bylo částečně - splněno. V roce 2013 byla dokončena stavební realizace akce 
„Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci.“ Dodavatelem stavby byla spo-
lečnost Metrostav, a.s. Vodohospodářská část akce byla zkolaudována 15. října 2013, kom-
pletní stavební kolaudace proběhla ke dni 31. října 2014. Projekt byl podpořen z Operačního 
programu životní prostředí. Dle žádosti o dotaci měla podpora dosáhnout výše 21.683.832,- 
Kč a vlastní zdroje žadatele 2.409.316,- Kč. Tato částka byla kompletně uvolněna z Fondu 
pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Dosud nebyl projekt finančně 
uzavřen. Poskytovateli dotace byly řádně předkládány monitorovací zprávy a závěrečné vy-
účtování akce bude předloženo do 31. května 2014. K tomuto datu bude určena i konečná 
částka vyčerpaná z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. 
K dnešnímu dni nebylo zjištěno nehospodárné využití poskytnutých finančních prostředků.   
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Druhá z akcí „Rekonstrukce nákladových výtahů v DFXŠ“ nebyla v roce 2013 realizována. 
Odborem majetkové správy je v současnosti připravována k realizaci v tomto roce. Probíhá 
příprava veřejné soutěže. 

 

 
18)  Usnesení č. 200/2013 – Jmenování zástupce Statutárního města Liberec 

do dozorčí komise Fotbalového klubu Krásná Studánka - Usnesení z 8. zase-
dání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 26.9.2013. 

 

Usnesení - bylo - splněno. Jmenování dozorčí komise bylo formálně provedeno. Zástupci ne-
činili dosud s této pozice žádné kroky, protože komise se prozatím nesešla k jednání. 

 
 
19) Usnesení č. 245/2013 – Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Liberec 

a Českou spořitelnou, a. s. - Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec 
konaného dne 28.11.2013. 

 

Usnesení - bylo - splněno. Dohoda o narovnání byla po odsouhlasení v radě města 
a schválení v zastupitelstvu města podepsána dne 21.12.2013. Na základě této dohody 
je v platnosti nové úrokové zajištění a dne 10.3.2014 byl podepsán Směnečný program, kte-
rým dojde k pře-financování dluhopisu ve výši 700 mil. Kč směnkou s lepšími cenovými pod-
mínkami dle dohody o narovnání. Vedení města dále předložilo v únoru záměr celkového pře-
financování dluhopisu, tento záměr byl schválen. 

 

 
20) Prodeje pozemků 

 

Usnesení - byla částečně - splněna. Za sledované období bylo schváleno celkem 64 prodejů 
pozemků. Z těchto prodejů nebyly realizovány 3 (5%). Dva z těchto prodejů byly zmařeny 
ze strany zájemců, kdy jistina ve výši 10% z kupní ceny propadla ve prospěch Statutárního 
města Liberec. Jeden z prodejů zmařilo špatné geometrické zaměření. Zbylých 61 prodejů 
pozemků bylo úspěšně realizováno. V katastru nemovitostí jsou vyznačeni příslušní noví 
vlastníci. 
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Závěr: 
KS provedla v souladu s plánem kontrol na 1. pololetí 2014 kontrolu plnění usnesení ZML 
na vybraném kontrolním vzorku 19 operací z různých oblastí činnosti magistrátu a jako 20. 
vzorek bylo provedeno vyhodnocení všech schválených prodejů pozemků. 
 

KS konstatuje, že z kontrolovaného vzorku 19 usnesení bylo 14 usnesení splněno 
a naplněno, 1 usnesení splněno nebylo a 4 usnesení byla splněna částečně. Nesplněné 
usnesení a částečně splněná usnesení nejsou vinou Statutárního města Liberec. Nesplně-
ní usnesení bylo chybou druhé strany (viz komentář k usnesení č. 211/2012). Částečně 
naplněná usnesení vycházejí z časové náročnosti jejich naplnění.  

 

Kontrolní výbor doporučuje: 

 
• v případech, kdy budou rozhodnutím zastupitelstva poskytnuty finanční příspěvky 
či dotace, provádět i „fyzickou“ kontrolu vynaložených finančních prostředků; 

• zajistit soudní vymáhání dlužného nájemného u usnesení č. 189/2012; 
• vytvořit informační systém pro zastupitele města (například formou on-line přístupné 

MS Excel tabulky) k průběžnému sledování plnění usnesení zastupitelstva, za jehož 
doplňování a aktualizaci by zodpovídaly příslušné odbory magistrátu. 

 

Kontrolní výbor dne 9. dubna 2014 po projednání předloženého protokolu „Kontrola pln ění 
usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2012 a za rok 2013“ konstatuje, 
že provedenou kontrolou bylo zjištěno, že zastupitelstvem Statutárního města Liberec přijatá 
usnesení jsou postupně naplňována. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

S protokolem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi protokol o výsledku kontroly: 

 
 
 
 
…………………………………                                                   …………………… 
          Mgr. Martina Rosenbergová                                     datum seznámení a převzetí výtisku 
primátorka Statutárního města Liberec                                  
(bod 18) 
 
 
 
 
…………………………………                                                   …………………… 
          Mgr. Jiří Šolc                                        datum seznámení a převzetí výtisku 
náměstek pro ekonomiku, majetek  
a systémovou integraci                                
(body 6 a 7) 
 



 11

…………………………………                                                …………………… 
          Mgr. Roman Král                                    datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru péče o občany 
(body 3, 4, 8,13, 17) 
 
 
 
…………………………………                                                …………………… 
          Ing. Zbyněk Karban                                                datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru ekonomiky  
(body 1, 5, 19) 
 
 
 
…………………………………                                                 …………………… 
          Ivana Roncová                                         datum seznámení a převzetí výtisku 
pověřena řízením odboru majetkové 
správy                                 
(body 9-12, 15, 20) 
 
 
 
…………………………………                                                 …………………… 
          Ing. Michal Vereščák                                                 datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru strategického rozvoje 
a dotací 
(bod 2) 
 
 
 
…………………………………                                                 …………………… 
          Mgr. Jan Audy                                                datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru právní a veřejných zakázek                                  
(bod 14) 
 
 
 
…………………………………                                                 …………………… 
          Bc. David Novotný                                              datum seznámení a převzetí výtisku 
vedoucí odboru správy veřejného majetku                                  
(bod 16) 
 
 
K tomuto protokolu lze do 5 dnů po převzetí podat písemné připomínky. 
 
 
 
 
                                                                                           Mgr. Věra Skřivánková 
Liberec 9. dubna 2014                                                    předsedkyně kontrolního výboru 
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Ing. Petr Olyšar  
vedoucí kontrolní skupiny ………………………… 
 
RNDr. Jan Mach 
člen kontrolní skupiny     ………………………… 
 
Ing. Marie Pavlová 
členka kontrolní skupiny     ………………………… 
 
Jan Skalník 
člen kontrolní skupiny     ………………………… 
 
Mgr. Věra Skřivánková 
členka kontrolní skupiny     ………………………… 
 
Ing. Marie Vozobulová 
členka kontrolní skupiny     ………………………… 
 
 
 
 
S protokolem byli seznámeni: 
 
 
 
Mgr. Martina  R o s e n b e r g o v á 
primátorka Statutárního města Liberec   ..…………………….. 
 
 
Ing. Jindřich  F a d r h o n c 
tajemník Magistrátu města Liberec    ………………………. 
 
Mgr. Jiří  Š o l c  
náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek  
a systémovou integraci     ………………………. 
 
Kamil Jan  S v o b o d a 
náměstek primátorky pro školství, kulturu  
a sociální oblast      ………………………. 
 
Ing. Jiří  R u t k o v s k ý 
náměstek primátorky pro územní plánování,  
rozvoj města a dotace      ………………………. 
  
 
 
Protokol byl vyhotoven v 9 originálech. 

 

 


