STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 1. 9. 2016
Bod pořadu jednání:

Zápis z kontroly č. 7/2015 "Kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin
Rady města Liberec za období roků 2010 - 2014"
Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejímž tématem
byla kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin Rady města Liberec.
V zápise je popsána činnost jednotlivých komisí a vyhodnocení jejich práce. Závěr
z provedené kontroly je uveden formou doporučení přijímat z každého zasedání komise
číslovaná usnesení a za určité období zpětně vyhodnotit, jak s nimi bylo Radou města
Liberec naloženo.

Zpracoval:

Vedoucí kontrolní skupiny č. 7/2015 Bc. Jiří Zavoral, člen
kontrolního výboru a členové kontrolní skupiny

odbor, oddělení:
telefon:

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:

Členy kontrolního výboru na zasedání dne 6.4.2016 a schváleno usnesením kontrolního výboru č. 2/2016; předsedkyně
kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková.

Poznámka:
Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí

zápis z kontroly č. 7/2015 "Kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin
Rady města Liberec za období roků 2010 - 2014", dle přílohy.
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Důvodová zpráva
Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejímž tématem
byla kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin Rady města Liberec. V zápise je popsána činnost jednotlivých komisí a vyhodnocení jejich práce. Závěr z provedené kontroly je uveden formou doporučení přijímat z každého zasedání komise číslovaná
usnesení a za určité období zpětně vyhodnotit, jak s nimi bylo Radou města Liberec naloženo.
Kontrolní výbor byl zřízen Usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne
18.12.2014.
Kontrolní akce č. 7/2015 „Kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin Rady
města Liberec za období roků 2010 – 2014“ byla provedena za základě Usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 47/2015 ze dne 26.2.2015. Tímto usnesením byl schválen plán kontrolní
činnosti kontrolního výboru na rok 2015, s termínem předložení výsledku kontroly
do 31.3.2016.
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek nebo s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.
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Zápis
z provedené kontrolní akce č. 7/2015 „Kontrola využití doporučení komisí a pracovních
skupin Rady města Liberec za období roků 2010-2014“

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 rok 2015 schváleným Usnesením č. 47/2015 ze dne 26. února 2015 byla provedena kontroly
využití doporučení komisí a pracovních skupin Rady města Liberec za období roků 2010-2014.
Vedoucí kontrolní skupiny:

Bc. Jiří Zavoral

člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny:

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Ing. Petr Olyšar
Mgr. Věra Skřivánková
Ing. Marie Vozobulová

člen kontrolního výboru
člen kontrolního výboru
předsedkyně kontrolního výboru
vedoucí
odboru
kontroly
a interního auditu

Průběh kontrolní akce:
Kontrolní akce byla zahájena dne 1.10.2015
Další jednání KS proběhlo dne 14.10.2015, 9.12.2015, 20.1.2016, 17.2016

Zjištění:
Kontrolní skupina č. 7 se poprvé sešla dne 14.10.2015, kdy došlo k projednání záměru kontroly a bylo
dohodnuto, že tajemnice Kontrolního výboru zajistí od jednotlivých tajemníků komisí rady města zápisy
za kontrolované období tj. za roky 2010-2014.
Zápisy z jednotlivých komisí byli členům kontrolní skupiny doručeny elektronicky v období od
26.10.2015-5.11.2015.
Dne 11.1.2016 došlo k rozdělení jednotlivých komisí členům kontrolní skupiny a to následovně:

Komise dopravní – Ing. Olyšar
Komise zdraví a sociálně patologických jevů – PhDr. Baxa
Komise kulturní – Mgr. Skřivánková
Komise pro ekologii – PhDr. Baxa
Komise sportovní – Ing. Olyšar
Komise pro občanské obřady – Bc. Zavoral
Komise pro veřejné zakázky – Bc. Zavoral
Komise humanitní – Mgr. Skřívánková

KOMISE HUMANITNÍ
Komise se zabývá projednáváním žádostí o přidělení bytů a doporučováním - nedoporučováním jejich
přidělování občanům dle schválené směrnice RM. Kromě přidělování bytů komise doporučila RM také
– vyvolat jednání o snížení nebo odpuštění kauce na nájem bytu. Komise doporučila přebudovat
koupelny z van na sprchy v DPS Burianova – akce je schválena v ZM a bude se realizovat za cca 1.5
mil. Kč Zasedání komise jsou pravidelná – r. 2010 celkem 8 zasedání, 2011 celkem 10 zasedání, 2012
celkem 10 zasedání, 2013 celkem 10 zasedání a 2014 celkem 12 zasedání. Jednání komise se pravidelně
účastní zástupci CZsSPa neziskové organizace Naděje. Komise rozhoduje formou usnesení a kromě
roku 2010 uvádí hlasování členů. Rada města a komise humanitní úzce spolupracují .
KOMISE KULTURNÍ A PAMÁTKOVÁ
Komise kulturní a památková ( název od r. 2011) se převážně zabývala kulturními akcemi a kontrolou
využití přidělených finančních prostředků z dotačního fondu pro kulturu Kromě této činnosti
odsouhlasovala názvy ulic a dalších záležitostí souvisejících s kulturou v Liberci – památková zóna .
Komise se scházela pravidelně, jak v budově radnice , tak v kulturních zařízeních zřízených městem
Liberec, tak LK – Severočeské museum. Rok 2010 – 8 zasedání, 2011- 9 zasedání, 2012 – 10 zasedání,
2013 – 9 zasedání, 2014- 10 zasedání. Komise po projednání bodů přijímala ve většině případů d o p
o r u č e n í . Namátkou: doporučení RM žádat o státní dotaci na opravu historické budovy radnice,
doporučení , aby město zajistilo finanční zdroje na obnovu drobné sochařské výzdoby , doporučení na

darování knih, CD DVD pořízených v rámci projektů podpořených z kulturního fondu – schváleno
usnesením ZM a realizováno. Komise v průběhu hodnocených let vynaložila velké úsilí v realizaci
zveřejnění čestných občanů města Liberce – akce byla úspěšně realizována a vitrína s čestnými občany
je umístěna v budově radnice . Doporučení č 9/2014 , nové statuty pro udělení ocenění významným
osobnostem , včetně aktualizace statutů pro oceňování a nového statutu Cena primátora města Liberce
dosud realizována nebyla.
Závěr:
komise zřízené Radou města jako její iniciativní a poradní orgány nemají stejně nastavený způsob
přijímání svých závěrů. Komise humanitní přijímala svá doporučení usnesením s vyznačeným
hlasováním. Komise kulturní a památková vydávala pro radu města převážně d o p o r u č e n í. Realizace
jednotlivých doporučení , resp, usnesení je jednoduše ověřitelná u komise humanitní , neboť dle zákona
o obcích o uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada města a bez tohoto rozhodnutí by byla smlouva
neplatná. U komise kulturní a památkové je situace problematičtější , neboť zpětná vazba není, pokud
se nejedná přímo o materiály, které se schvalují v orgánech ( ZM , RM). Doporučuji přijímat z každého
zasedání komise číslovaná usnesení a jedou za období ( např. ročně ) zpětně vyhodnotit, jak bylo s
usneseními Radou města Liberec naloženo.
SPORTOVNÍ KOMISE
Sportovní komise na svých zasedáních v letech 2010 – 2014 přijala celkem 15 usnesení. Z toho byly 4
usnesení procesní. Dále tak bylo prověřováno 11 usnesení. Z těchto usnesení se většina (8) týkala
rozdělení hodin veřejní služby v rámci koncesní smlouvy na zajištění provozu Sportovního areálu
Liberec. Pro kontrolu naplňování doporučení této komise bylo využito veřejně přístupných informací
na webu města. Doporučující usnesení komise byla radou města akceptována, pouze v jednom případě
rada mimořádně rozšířila oproti doporučení volné hodiny pro Městskou policii Liberec. Zbývající
usnesení sportovní komise se týkala rozdělení finančních prostředků z hazardu. Mimo uvedená usnesení
se komise pravidelně zabývala různými otázkami sportovní oblastí v Liberci, ale nepřijímala k nim
usnesení.
DOPRAVNÍ KOMISE
Dopravní komise byla v letech 2010 – 2014 velmi aktivní, důvodem byla především příprava nového
územního plánu. Za dané období komise přijala celkem 60 usnesení. Z těchto usnesení bylo 21 usnesení,
kdy komise předložený materiál „pouze“ na vědomí. Dalších 39 usnesení bylo doporučujících. Pro
vyjádření k naplňování jednotlivých doporučení dopravní komise byli z magistrátu města osloveni paní
Ing. Marie Křepelová (tajemnice dopravní komise do roku 2014) a pan Ing. Vladislav Rozsypal
(specialista - dopravní inženýr na odboru hlavního architekta – oddělení) urbanismu a architektury). Z
uvedených doporučujících usnesení se 9 z nich týkalo přípravy nového územního plánu, který nebyl
dosud schválen. Není tak možné zcela relevantně vyhodnotit, zda doporučení dopravní komise byla
respektována. Se všemi však bylo v rámci přípravy územního plánu dále pracováno. Ze zbylých 30
usnesení bylo 24 akceptováno a již naplněno. Připomínky zapracovány do připravovaných projektů. Zde
je nutné upozornit na skutečnost (2 usnesení), že některé z těchto projektů jsou dlouhodobého charakteru
a nebyly dosud ukončeny. Pouze 2 doporučení dopravní komise nebyla akceptována vůbec, z toho v
jednom případě pouze vzhledem k finanční náročnosti a druhém případě došlo k zastavení projektu v
další fázi přípravy. U 4 doporučujících usnesení se naplnění nepodařilo vyhodnotit. Zápisy a výpisy
usnesení ze zasedání dopravní komise by mohli být vzorem výstupů i pro ostatní komise.

ZÁVĚR
Činnost komise dopravní a sportovní probíhala ve sledovaném období bez problémů. Nebyl shledán
nedostatek v činnosti komisí. Většina doporučení obou komisí, i když nejsou nijak závazné, byla
následně akceptována, ať už v rozhodnutích rady města nebo v přípravě projektů a rozvojových
dokumentů (především komise dopravy). Níže uvedená doporučení směřují pouze k jednotnému
formátu výstupů ze všech komisí rady města.
KOMISE PRO ZDRAVÍ A PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Obecně:
Práce komise postupně vtělena do usnesení, v dalších jednáních se však komise ke svým předchozím
usnesením příliš nevracela.
Dobré by bylo, kdyby Rada města sama informovala komise o tom, co s jejich usneseními udělala: jen
tak může docházet k vzájemné interakci a zpětné vazbě od RM, jaká práce je pro ni cenná a použitelná
a jaká ne.
Nalezena dvě nenaplněná usnesení (omezení provozní doby u heren a vyřazení dvou budov z privatizace
kvůli systému prostupného bydlení) + několik, kde se naplňování nepodařilo ověřit
2010
Činnost komise: Diskuse na témata spojená s činností komise a s představiteli organizací, které se věnují
zdraví a sociálním službám (Advaita, Hospic pro LK, VZP), jednáno mj. o možnostech vzniku hospice
v opouštěné budově dětského centra Sluníčko. Vše bez usnesení či doporučení RM.
Kontroly využití dotací z fondu zdraví
Diskuse o aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb.
2011
Rozšíření činnosti komise o sociálně-patologické jevy
Činnost komise: Prohlídky: Sluníčko, jesle Holečkova, Naděje; projednávána činnost centra Sluníčko,
situace na sídlišti Dobiášově, hospic, problémy romské menšiny, hluku ve městě; Kontrola dotací z
Fondu zdraví
Několik doporučení ve formě „závěrů z jednání“, na kterých byl účasten i náměstek K. J. Svoboda., mj.
na sčítání bezdomovců a větší aktivity na jejich reintegraci; nicméně bez usnesení.
Usnesením podpořen Program prevence kriminality.
(Další usnesení pouze k organizačním věcem - termíny jednání, volba místopředsedy a spol.)

2012
Nově se objevují číslovaná usnesení, pravidelně z každého jednání; celkem 12 usnesení.
Nesplněno:
Usnesení 1/2012: nesouhlas s podobou obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých lze
provozovat hrací přístroje ze září roku 2011 a doporučují přísnější pravidla (jednoznačná regulace počtu
heren a omezení provozní doby). Doporučení nebylo při dalších změnách vyhlášky zohledněno.
Nepodařilo se ověřit:
Usnesení 5/2012: doporučení na zlepšení bezbariérovosti pro tělesně postižené; předloženo Radě města
dne 22.5.2012 jako informace se stanoviskem odboru správy majetku, co se dělo dále, nejasné.
Usnesení 7/2012: doporučení k umístění akustických orientačních majáků v prostorách radnice a vnější
ozvučení vozů MHD a semaforů: Plnění usnesení nezjištěno.
Usnesení 11/2012: doporučeno umožnit bezplatné parkování vozidel organizací poskytujících sociální
služby. Plnění usnesení nezjištěno.
2013
Celkem 10 usnesení, projednáván zejména komunitní plán (jak nově připravovaný, tak vyhodnocení
komunitního plánování za roky 2012-2013.
2014
Celkem 8 usnesení, nesplněno usnesení 4/2011 navrhující zařazení některých městských objektů na
seznam neprivatizovatelného majetku a zřídit v nich ubytovny v rámci systému prostupného bydlení
KOMISE PRO EKOLOGII
2010 (volební období 2006-2010 (předseda Milan Šír)
Usnesení: 0
Nepřijato žádné usnesení, na jednáních členové komise seznamováni se způsoby sběru a třídění odpadů
v Liberci, správou zeleně apod.
Podněty: 1
Podnět Mgr. K. Morávkové na ukončení seče na části plochy psího cvičiště s mokřadem za hokejkou.
Ze zápisů není zřejmé, jaké písemné materiály komise posuzovala nebo připravila, spíše se zdá, že
převážná většina informací byla spíše ústní. V dalších letech zlepšení (především 2011-2012).
2011 (předseda Martin Dušek)
Usnesení: 13
Usnesení se zabývala následujícími okruhy: Schválení návrhu statutu komise; několik usnesení k
územnímu plánu (doporučení zastavení projednávání změn starého UP do schválení nového,
projednávat změny UP v komisi před projednáváním v RM (nesplněno); doporučení RM, aby byla

komise zapojena do připomínkování územního plánu. Zachování řeky Nisy jako biokoridoru v návrhu
územního plánu. Doporučení k připravení generelu zeleně k územnímu plánu. Doporučení pro SML
odvolat se proti rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o zástavbě v lokalitách „Pod Ekoflorou“ a „U
Koupaliště“
Další činnost komise: Komise se dále zabývala: dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí (2),
činnost ekofondu, ilegální jízdy čtyřkolek a motorek v lesích
Nesplněná usnesení:
1. Doporučení RM ke konceptu územního plánu (projednáván s náměstkem Rutkovským), doporučení
neobsaženo v zápisu ani neobjeveno v programech Rady města.
2. Zachování řeky Nisy jako biokoridoru v návrhu územního plánu (řešeno opět v roce 2014 v rámci
projednávání strategického plánu)
3. Doporučení k připravení generelu zeleně k územnímu plánu: v programech Rady města neobjeveno.
4. Návrh na projednávání změny územního plánu v komisi před projednáváním v Radě města (v dalších
letech nicméně projednávány studie o vlivu staveb na životní prostředí EIA a stanoviska SML k nim).
2012
Usnesení: 14
Projednávány dokumentace k projektům Soukenné náměstí, Lesní ul., Rochlice, Pěstební opatření,
kácení 15 lip v Masarykově ul. Komise odsouhlasila návrh sadových úprav na Soukenném náměstí,
záměr územní studie zeleně (následně doporučen Radě města spolu s připomínkami odboru
životního prostředí). Meteohlásky, budoucí využití plochy skládky Zlaté návrší (materiály do RM
připravené odbory, podpořeny). Doporučení navýšení rozpočtů na Ekofond, komise v průběhu roku
informována, že k navýšení opravdu došlo.
Další činnost: Dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí (1)
Podněty členů komise: návrh Mgr. Petrovského k řešení problematiky vysázených dřevin v ul. 1. Máje
(doporučeno Radě města rozpracovat řešení stavu aleje a informaci předat komisi, informace o vyřízení
však dalších zápisech neobjevena), dále podněty členů na nepořádek v různých lokalitách města,
usychající stromy v rámci regenerace sídliště Rochlice apod.
Nesplněné usnesení:
1. Řešit problematiku dřevin v ul. 1. Máje a o návrhu řešení informovat komisi (doporučení odboru
správy veřejného majetku, ke kterému komise nemá de iure žádný vztah)
2013
Usnesení: 8
Řešení parkování a umístění nádob na separovaný odpad v ul. Jeřmanická, kácení 1 lípy v ul.
Masarykova; urgováno zpracování územní studie zeleně k územnímu plánu.

Diskuse o činnosti obdobné komise v Jablonci nad Nisou, Dokumentace posouzení vlivu na životní
prostředí (2), soutěž Živá zahrada (pořádaná ČSOP) a její publicita ve Zpravodaji.
Nesplněné usnesení:
Urgence vypracování územní studie zeleně k územnímu plánu.
2014
Usnesení: 0.
Strategický plán rozvoje města – navrženo několik doplnění (posílení funkce Nisy a sledování a
hodnocení elektrosmogu), bez usnesení či doporučení.
Několik jednání o aleji na Masarykově třídě, bez usnesení nebo bez jasného doporučení Radě města.
Další činnost: Dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí (1), iniciativa k vyhlášení soutěže
„Liberecká nej“ po vzoru Vratislavic, tato inciativa však nebyla dotažena.
V zápisech uváděny „úkoly“ pro tajemnici komise ve smyslu vyžádání materiálů, zjištění stavu věcí
apod., z následných zápisů však není zřejmé, zdali byly materiály předány či nikoliv.
Obecně:
Zároveň je zřejmé, že členové komise v průběhu let přišli v diskusích s řadou dalších témat, která se
třeba ani neodrazila v usneseních a daná témata nebyla nijak rozvíjena (uvedena jen ta, která řešena
opakovaně a která vedla min k dalšímu jednání s pracovníky města).
KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY
Komise pro občanské obřady spíše než poradní orgán rady města je určena k občanské činnosti
spočívající ve vítání občánků a gratulacím k významným životním jubileím. Schází se pravidelně, kdy
na schůzích dochází k rozdělení úkolů jednotlivým členům komise. V průběhu kontrolovaného období
došlo k návrhu radě na změnu statutu, spočívající v úpravě podmínek osobních návštěv u jubilantů. V
současné době je osobně gratulováno jubilantům u příležitosti 90., 95., 100. a vyšších narozenin (u
příležitosti 91. – 94. a 96 – 99. narozenin je zasílána pouze gratulace poštou). Komise navrhuje, aby se
osobně gratulovalo jubilantům u příležitosti 90. narozenin, od 95. roku pak každoročně. Znamenalo by
to navýšení počtu osobních návštěv o cca 35 za rok. Toto doporučení bylo radou akceptováno.
V průběhu kontroly nebyl shledán žádný problém.
KOMISE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Komise pro veřejné zakázky je odborným orgánem rady městě zasedá dle potřeby, kdy v komisy jsou
projednávány zamýšlené veřejné zakázky před jejich vyhlášením a schválením radou města, tyto
zakázky jsou projednávány v přítomnosti vedoucích úředníku odboru magistrátu, kteří mají veřejnou
zakázku v administraci, kdy doporučení komise jsou těmito úředníky akceptovány.
Komise pro veřejné zakázky pak přímo radě města doporučuje své členy do komisí pro otevírání obálek
s nabídkami, tato doporučení jsou radou města akceptována.
V průběhu kontroly nebyl shledán žádný problém.

Závěr:
KS provedla v souladu s plánem kontrol na rok 2015 kontrolu využití doporučení komisí
a pracovních skupin Rady města Liberec za období roků 2010-2014 a konstatuje že:
1) Doporučuje přijímat z každého zasedání komise číslovaná usnesení a jedou za období ( např.
ročně ) zpětně vyhodnotit, jak bylo s usneseními Radou města Liberec naloženo.

Kontrolní výbor dne 6. dubna 2016 po projednání předloženého zápisu z kontrolní akce
„Kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin Rady města Liberec za období
roků 2010-2014“ konstatuje, že doporučení odborných komisí jsou ve většině případů radou
města akceptována, komise plní svůj účel, i když by bylo vhodné, aby rada města využívala ve
větším měřítku potenciál jednotlivých komisí, zejména u komisí pro ekologii a prevence zdraví
a sociálně patologických jevů.

Se zápisem z kontroly byli seznámeni a současně zápis obdrželi:

…………………………………
Ing. David Pastva
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
(komise pro kulturu a cestovní ruch,
komise sportovní)

…………………………………
Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku
(komise dopravní)

…………………………………
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
(komise humanitní,
komise pro občanské obřady a záležitosti,
komise zdravotní a sociální)

…………………………………
Mgr. Jan Audy
vedoucí odboru právní a veřejných zakázek
(komise pro veřejné zakázky)

…………………………………
Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
(komise pro životní prostředí)

……………………
datum seznámení a převzetí výtisku

……………………
datum seznámení a převzetí výtisku

……………………
datum seznámení a převzetí výtisku

……………………
datum seznámení a převzetí výtisku

……………………
datum seznámení a převzetí výtisku

K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat písemné a odůvodněné připomínky.

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru
Liberec 6. dubna 2016

Kontrolní skupina:
Bc. Jiří Zavoral
vedoucí kontrolní skupiny

…………………………
podpis a datum

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
člen kontrolní skupiny
Ing. Petr Olyšar
člen kontrolní skupiny
Mgr. Věra Skřivánková
členka kontrolní skupiny

…………………………
podpis a datum
…………………………
podpis a datum
…………………………
podpis a datum

Se zápisem byli seznámeni:
Tibor B a t t h y á ny
primátor statutárního města Liberec

Ing. Jindřich F a d r h o n c
tajemník Magistrátu města Liberec

Protokol byl vyhotoven ve 2 originálech.

..……………………..
podpis a datum

……………………….
podpis a datum

