
 

Zápis 
z 7. jednání kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 10. 6. 2015 v 16,00  hod. v kanceláři předsedy KV na  MěÚ  Litoměřice 

Přítomni: 

• Jaroslav Růžička  
• Filip Hrbek 
• Martin Legnavský 
• Petr Hošek 
• Petr Panaš 
• Ladislav Kudrna ( příchod v 17,00 hod.) 

     
Omluveni 

• Helena Lexová 

• Zdeněk Dušek 

• Hana Mráčková 

    

Jednání řídil: Jaroslav Růžička 

Zapisovatel: Jana Koňaříková 

Program: 

1/ Úvod – určení ověřovatele , usnášeníschopnost, schválení programu jednání  

2/ Podnět k dopravě 

3/ Kontrola ZČ 

4/ Návrhy členů KV pro plán činnosti na II. poletí (Aktuálně eviduji 3 návrhy) 

5/ Zápisy o provedené kontrole vyplývající ze zákona 

6/ Podněty došlé na KV 9. 6. 2015  

7/ Jednací řád a lhůty KV 

Ad 1 ) 

- Ověřovatel: P. Hošek 

- Ověření usnášeníschopnosti – Přítomno 5 členů, KV je usnášeníschopný (Pozn. Příchod L. Kudrny 17:00)   

- Návrh programu jednání: dle pozvánky + návrhy na doplnění bodů 5, 6, 7.  

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

-Schválení zápisu z jednání KV dne 27. 5. 2015 (po ověření ověřovatelem) 

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

-Schválení zápisu z jednání KV dne 8. 4. 2015 – bez doplnění ověřovatele 

Pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0 

 



-Schválení zápisu z jednání KV dne 8. 4. 2015 – s doplněním ověřovatele 

Pro: 1 proti: 4 zdržel se: 0 

Ad 2 )  

Materiály shromážděny, fyzicky k dispozici na KV, včetně příloh. Vytvořena sumarizace podkladů pro 

vydání usnesení KV pro jednání pracovní skupiny, zaslána i členům KV. K dispozici písemné vyjádření D.Š. a 

P.U. Pracovní skupina se 5. 6. sešla. Pracovní komisí zpracován návrh usnesení KV k podnětu občana, 

rozeslán členům KV. 

Návrh:  

Na základě diskuse provést dílčí změnu předloženého návrhu usnesení a návrh usnesení KV 
přijmout.    
Pověřit Předsedu KV k zaslání odpovědi občanu D. Š. 
Pověřit předsedu KV vypracováním zápisu o kontrole 
Pověřit předsedu KV k podání informace na ZM   

Pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0 

Ad 3)  

Pracovní týmy shromáždily a vyhodnotily podklady pro závěrečný zápis o kontrole, materiály jsou 

k dispozici členům KV, bohužel ze strany ZČ oproti předpokladu prodlení. V rámci informace předsedy KV 

předneseny stěžejní body kontroly.  Členové KV se s materiály seznámí, promyslí si závěry a KV na svém 

jednání dne 17. 6. schválí zápis o provedené kontrole, včetně závěrů z kontroly plynoucích.   

Ad 4) 

Předseda podá pro jednání KV dne 17. 6. 2015 ke schválení KV plán kontrolní činnosti KV na II. 

pololetí 2015, reflektující návrhy členů KV ZM, aby mohl být po schválení KV předložen ke schválení členům 

ZM na ZM dne 25. 6. 2015. 

Ad 5)  

Návrh zápisu ke kontrole vyplývající ze zákona - Mimořádné jednání RM 4.12. 2014  

Protinávrh k návrhu zápisu.  

Protinávrh – Hlasování 

Pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0 

Protinávrh nebyl přijat. 

Návrh – Hlasování 

Pro: 1 proti: 4 zdržel se: 0 

KV projedná Zápis o kontrole na příštím jednání dne 17. 6. 2015 

Návrh zápisu ke kontrole vyplývající ze zákona -  jednání RM 5. a 18. 2. 2014 

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Návrh zápisu byl přijat. 



17,00 hod.- Příchod L. Kudrny 

Ad) Bod 6 – Podněty od zastupitelů města  

Předseda KV seznámil přítomné členy KV s podněty (z 9. 6. 2015), které byly též rozeslány členům KV a 

navrhl ustanovit prac. týmy k řešení každého podnětu, z pracovní diskuse vzešel návrh ustavit pracovní 

týmy na jednání KV dne 17. 6. 2015.  

Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Ad) Bod 7 – Jednací řád KV  

Je dobře, že KV přijal jednací řád. Jednací řád byl změněn. KV vnímá aktuální verzi jednacího řádu jako 

definitivní a nehodlá ji měnit. Je pozitivní, že KV řešil a vyřešil podnět občana. Při řešení podnětů bude KV 

reflektovat PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování stížností, upozornění a podnětů občanů, pokud tomu 

nebudou bránit objektivní skutečnosti.  

Jednání KV ukončil předseda KV v 17,30 hod. 

Zapsala J. Koňaříková 

Ověřil: P. Hošek 

 

 

 


