
 

Zápis 
z  6. jednání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 27. 5. 2015 v 16,00 hod. v kanceláři KV na MěÚ  Litoměřice 

Přítomni: 

• Jaroslav Růžička   – předseda KV  
• Mgr. Ladislav Kudrna 
• Helena Lexová 
• Mgr. Petr Hošek 
• PaedDr.Zdeněk Dušek 
• Mgr. Petr Panaš 
• Hana Mráčková 
• PhDr. Filip Hrbek 
• Martin Legnavský 

     
Jednání řídil: Jaroslav Růžička 

Zapisovatel: Jana Koňaříková 

Program: 

1/  Úvod  

2/ Podnět občana J. F. 

3/ Kontrola ZČ a podnět k parkování 
4/   Návrh na úpravu jednacího řádu KV  

5/  Návrhy protokolů o kontrole vyplývajících ze zákona. 

6/  Činnost KV  

Ad 1/ úvod  

Zahájení jednání KV předsedou. Informace předsedy KV o podnětu občana J.F. Podklady 
zaslány členům KV předem. Došlo k pozvání občana J.F. na dnešní jednání KV za účelem 
podání osobního vysvětlení. Žádost předsedy KV o změnu programu s přesunutím tohoto 
bodu na první místo. Dále přišla žádost ze strany člena KV na doplnění programu, 
předseda KV navrhuje schválit.  

Hlasování:  

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Přítomen na jednání KV občan J.F.  

Hlasování o přítomnosti občana J. F. na jednání KV.  

KV schvaluje bez připomínek 

Pro: 9   Proti : 0  Zdržel se: 0 



 
Občan J.F. seznámil členy KV s obsahem svého podnětu. Podal informaci o tom, že ve 
věci bylo vedeno soudní řízení, které bylo ukončeno tím, že J.F. vzal svou žalobu zpět, 
jelikož neměl v době konání k dispozici dostatek důkazních prostředků. JF problém 
přednesl na jednání ZM dne 9. 4. 2015. ZM bod, který se k podnětu vztahoval, odsunul na 
příští jednání ZM. Občan J.F. je pozván na jednání majetkové komise Města dne 9. 6. 
2015, kde bude věc řešena. Podrobnější informace obsahující osobní údaje jsou 
k dispozici v písemné formě u předsedy KV. 
 
Konec veřejného jednání KV: 
 
Návrh – vzhledem k tomu, že ze strany majetkové komise nebylo vydáno doporučení a ZM 
ve věci doposud nejednalo, usnesl se KV k podnětu se vyjádřit po jednání ZM s tím, že  
předseda KV jako zastupitel Města požádá o možnost být fyzicky přítomen na jednání 
příslušné komise s cílem přenosu informací členům KV. 
 
Pro:  8 proti: 0 zdržel se: 1 
 
  
Ad 3/ Kontrola ZČ a podnět k parkování 
 
Informace předsedy KV o doposud shromážděných údajích. Informace o doposud 
neshromážděných údajích. Vzhledem k pracovním interním termínům KV došlo k dílčímu 
prodlení, důvodem mj. nemoc předsedy KV. Materiály budou finálně shromážděny během 
následujícího týdne a zaslány členům KV včetně předběžných návrhů protokolů o kontrole, 
které budou projednány na jednání KV 10. 6., s tím, že jednotliví členové KV budou mít 
týden si své rozhodnutí zvážit, a KV zaujme finální stanovisko na svém mimořádném 
jednání 17. 6. 2015. 5. 6. se sejde pracovní skupina k podnětu parkování.    
 
Pro: 9  Proti : 0   Zdržel se: 0  
 

Ad 4/  Návrh na úpravu jednacího řádu KV  

P. Panaš – seznamuje členy KV se zaslaným návrhem. KV souhlasí se změnou interního 
jednacího řádu KV dle předloženého návrhu P. Panaše.  

Pro: 9  Proti:  0  Zdržel se: 0 

 

Ad 5/ Návrhy protokolů o kontrole vyplývajících ze zákona. 

Členové KV byli seznámeni s návrhy.  

Návrh P. Panaše -  hlasovat o jejich přijetí.  

Protinávrh M. Legnavského  - odložit hlasování na příští jednání KV. 

Pro:  5 Proti: 4   Zdržel se: 0 

 

Ad 6/  Činnost KV  

Předseda KV podá do ZM s ohledem na návrhy členů KV a úkolů vyplývajících ze zákona 
v rámci plánu činnosti KV pro II. pololetí roku 2015 kontrolu příspěvkových organizací 



Města Litoměřice TSM a MKZ. Ostatní bylo probráno v předchozích bodech.   

Na MZ dne 25. 6. 2015 podá předseda KV výstup určený zastupitelům ze závěru  kontrolní 
činnosti KV. 

 

Předseda KV Jaroslav Růžička ukončil jednání KV v 18:00 hod.  

Ověřovatel: Z. Dušek 

Zapsal: Jana Koňaříková 


