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Zápis 

z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

  Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 13. 10. 2016 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice 

 

Přítomni:  

Jaroslav Růžička 

Helena Lexová 

Hana Mráčková 

Mgr. Petr Hošek 

PhDr. Filip Hrbek 

Mgr. Petr Panaš 

Martin Legnavský 

 

Omluveni:  

PaedDr. Zdeněk Dušek 

Mgr. Ladislav Kudrna 

 

Jednání řídil Jaroslav Růžička – předseda KV 

Zapisovatel: Jaroslav Růžička – předseda KV 

 

Program jednání:  

1) Zahájení – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu, 
schválení zápisu z minulého jednání  
 

2) Kontrola vyplývající ze zákona se zaměřením na RM a z plánu činnosti 
kontrolního výboru  
 

3) Komunikace v rámci kontrolního výboru 

 

4) Různé  
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Ad 1. - Zahájení – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu, 

schválení zápisu z minulého jednání 

 

Na jednání KV je přítomno 7 členů, 2 členové jsou řádně omluveni. Jednání KV je proto 
usnášeníschopné. 

 

Návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání: PhDr. Filip Hrbek.  

 

Předseda KV se ujistil, že všichni členové KV mají k dispozici zápis z minulého jednání. 
Členové KV k němu nemají námitky.  

 

Schválení zápisu ze dne 07. 09. 2016 - řádně ověřen, bez připomínek.  

 

Pro: 6  Proti:0   Zdržel se: 1 

 

 

Ad 2. - Kontrola vyplývající ze zákona se zaměřením na RM a z plánu činnosti 

kontrolního výboru 

Kontroly probíhají ve shodě s plánem činnosti KV pro II. pololetí 2016, schváleného 
Zastupitelstvem města Litoměřice. 

 

V případě kontroly Městské policie Litoměřice předseda KV J Růžička sjedná s velitelem 
městské policie a zajistí fyzickou kontrolu ze strany KV v místě za účelem ukončení kontroly.  

  

Probíhá kontrola usnesení k bodu 11/16 z 16. Rady města Litoměřice ze dne 11. 08. 2016 
ohledně dotovaných obědů pro potřebné žáky základních škol, zřizovaných Městem 
Litoměřice.  Předseda KV v součinnosti s Mgr. Hoškem shromáždí podklady, provede 
fyzickou kontrolu v základních školách a centrální školní jídelně a připraví návrh usnesení.  

 

V rámci kontroly usnesení k bodu 3/12 z 12. Rady města Litoměřice, vztahující se 
k proběhlému výběrovému řízení, připraví předseda KV J. Růžička v součinnosti s Martinem 
Legnavským a Mgr. Petrem Panašem návrh usnesení KV.  

 

Členové KV (PhDr. Filip Hrbek, Hana Mráčková, Mgr. Ladislav Kudrna, Martin Legnavský) 
zašlou předsedovi KV J. Růžičkovi informaci o účasti v hodnotících komisích v rámci 
výběrových řízení a v případě námitek k průběhu i tyto námitky, za účelem vyhodnocení. 
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Předseda KV Jaroslav Růžička připraví, v součinnosti s TSM, vyhodnocení plnění závěrů 
z proběhlé kontroly.  

 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

Ad. 3. Komunikace v rámci KV 

 

Členové KV mají k dispozici materiály a seznámily se s nimi. Na jednání KV je též, na rozdíl 
od předchozích jednání, přítomen Mgr. Petr Panaš. Členové KV se k podkladům i celkové 
formě komunikace a činnosti Mgr. Petra Panaše vyjádřili ústně, v rámci diskuse. Mgr. Petr 
Panaš sdělil členům KV svůj názor. Na základě diskuse vzešel návrh na usnesení KV.  

 

Návrh na usnesení KV:  

Členové KV vnímají negativně komunikaci Mgr. Petra Panaše směrem ke kontrolnímu 

výboru.  

KV konstatuje, že člen KV Mgr. Petr Panaš v rámci své činnosti uvnitř KV opakovaně 

porušil usnesení KV a jednal v rozporu s duchem zákona. 

Členové KV vyzývají Mgr. Petra Panaše, aby dodržoval usnesení KV a v rámci své 

činnosti uvnitř KV jednal v souladu se zákonem.  

 

Pro: 6   Proti: 1  Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

Ad. 4. Různé  

 

17:10 odchod Helena Lexová. 

 

Předseda KV podal členům KV informaci o výsledku proběhlých krajských voleb a 
následných povolebních vyjednáváních.    

 

Konec jednání: 17:25 hod.  

Ověřil: PhDr. Filip Hrbek 
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Rozdělovník:  

1x Jaroslav Růžička – předseda KV 

1x členové KV 

1x vedení města  

1x sekretariát 


