STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

INFORMACE
pro 9. zasedání zastupitelstva města 21.10.2021

Vypořádání doporučení KV

Zpracoval:

Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno: 20. RM dne 12.10.2021
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Důvodová zpráva
Kontrolní výbor předložil zápis z provedené kontroly č. 1/2020, jejíž náplní byla kontrola plnění
usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2019. Kontrolní skupina konstatovala, že vybraná
usnesení přijatá Zastupitelstvem města Liberec v 1. pololetí 2019 byla splněna, s výjimkou-usnesení
č. 2/2019 (Zřízení pracovní skupiny k vytvoření koncepce pro rekonstrukci a provoz městských a
školních bazénů-v části pravidelného předkládání informací o práci skupiny) - splněno nebylo, usnesení č. 165/2019 (Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované
kultivace pozemku) bylo vysvětleno.
Kontrolní skupina doporučila:
-vyžadovat od pracovních skupin a dalších orgánů (dozorčních rad) zprávy o jejich činnosti a vytvořit
přehledný dokument o činnosti těchto pracovních skupin,
-ve věci majetkové správy dokončit program avizovaný Ing. Schejbalem, vedoucím odboru majetkové
správy,
-důsledně kontrolovat žádosti o dotace ještě před schválením zastupitelstvem.
K těmto doporučením byla přijata následující opatření:
-vyžadovat od pracovních skupin a dalších orgánů (dozorčních rad) zprávy o jejich činnosti a vytvořit
přehledný dokument o činnosti těchto pracovních skupin,
Předsedové, či tajemníci pracovních skupin a komisí rady, byly požádáni aby zveřejňpovali zápisy z
jednání na webu města a to prostřednictvím organizačního oddělení
-ve věci majetkové správy dokončit program avizovaný Ing. Schejbalem, vedoucím odboru majetkové
správy,
Na aplikaci tohoto programu se pracuje a v brzské době bude uveden do provozu
-důsledně kontrolovat žádosti o dotace ještě před schválením zastupitelstvem.
Všechny dotace prochází podrobnou kontrolou příslušným odborem magistrátu a následně kontrolou
příslušného výboru

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

