
Zápis 

z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 21. 02. 2018 od 16:00 hod. V kanceláři KV na MěÚ Litoměřice 

 

 

Přítomni:  

Jaroslav Růžička 

Mgr. Petr Panaš 

Helena Lexová 

Mgr. Petr Hošek 

 

Omluveni: 

PhDr. Filip Hrbek 

PaedDr. Zdeněk Dušek 

Hana Mráčková 

Martin Legnavský 

 

Jednání řídil Jaroslav Růžička – předseda KV 

Zápis vyhotovil Jaroslav Růžička 

 

 

 

Program jednání:  

 

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

2) Kontroly vyplývající ze zákona se zaměřením na usnesení rady města  

3) Informace o podnětu zastupitele  

4) Různé  

 

 

 

 

 



Ad 1. - Úvod – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel 
zápisu, schválení zápisu z minulého jednání 

 

Na jednání KV jsou přítomni 4 členové, tj. nikoliv nadpoloviční většina. Dle 
předem avizovaných řádně omluvených členů KV mělo být jednání KV 
usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že kontrolní činnost vyplývající ze zákona - tj. 
kontrolu plnění usnesení rady města - mohou plnit alespoň 2 členové, provedou 
přítomní členové kontroly příslušných usnesení. O kontrolní činnosti bude na 
následujícím usnášeníschopném jednání informován KV.  

 

Návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání: H. Lexová. 

 

Členové KV mají k dispozici zápis z minulého jednání. Předseda KV se ujistil, 
že se členové se zápisem seznámili. Členové nemají k zápisu námitek. Zápis bude 
předložen ke schválení na následujícím jednání KV. 

 

Pro: 4 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 
Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání je H. Lexová. 
 

Ad. 2. Kontroly vyplývající ze zákona se zaměřením na usnesení rady města 

 

Byly provedeny fyzické kontroly usnesení a zápisů z jednání Rady města 
Litoměřice.  

Byly provedeny kontroly z jednání:  

 

1. Rady města Litoměřice ze dne 11. 1. 2018 

2. Rady města Litoměřice (mimořádné) ze dne 23. 1. 2018 

3. Rady města Litoměřice ze dne 8. 2. 2018 

 

V případě 1. Rady města Litoměřice ze dne 11. 1. 2018 k projednávanému bodu: 

23/1/2018 
Schválení uzavření smlouvy na tvorbu a provoz webových stránek se společností 
eBRÁNA s.r.o. 
RM schvaluje uzavření smlouvy na tvorbu a provoz webových stránek se 
společností eBRÁNA s.r.o., se sídlem Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, IČO: 
25984764 (smlouva viz příloha orig. Zápisu). 
 
Zkontrolovat, zdali zakázka byla zveřejněna na webových stránkách města, v sekci 
„veřejné zakázky.“ 



 

 

 

 

 

V případě 3. Rady města Litoměřice ze dne 8. 2. 2018 k projednávanému bodu: 

65/3/2018 
Žádost o poskytnutí dotace pro Nadační fond FOLIVORA a rozpočtové opatření 
odboru ŠKSaPP 
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Nadačnímu fondu FOLIVORA, se 
sídlem Myslivečkova 22/2, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 06204821 na 
uskutečnění dostavby Asijského domu v ZOO Ústí nad Labem, uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a 
rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).  

Usnesení je v pořádku, dotaz člena KV, z jakého důvodu poskytuje Město Litoměřice 
dotaci ZOO Ústí nad Labem, která je příspěvkovou organizací města Ústí nad 
Labem. 

 

V případě 3. Rady města Litoměřice ze dne 8. 2. 2018 k projednávanému bodu: 

70/3/2018 
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání 
veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/003/2018 s 
názvem „Litoměřice, městská tržnice – prodejní stánky“ a schválení uzavření 
smlouvy o dílo 
RM schvaluje: 
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných 
zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/003/2018 s názvem 
„Litoměřice, městská tržnice – prodejní stánky“ zadat přímým oslovením dodavatele 
FAGUS, a.s., sídlem č.p. 206, 763 15 Březová, IČO: 44005474. 
b) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FAGUS, a.s., sídlem č.p. 206, 763 15 
Březová, IČO: 44005474 (viz příloha orig. zápisu).  

 

Usnesení RM i postup OSNMM je v souladu se zákonem, nicméně by bylo dobré, 
pokud by napříště předkladatel předložil podrobnější písemné odůvodnění k návrhu 
usnesení obsahující vysvětlení, z jakého důvodu se o udělení výjimky žádá. 

POZN. Jako je to tomu v jiném bodě jednání RM, 80/3/2018.  Schválení výjimky z 



Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na 
veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/004/2018 s názvem „PAVE – První 
aktivní veřejná budova v ČR – zhotovení DSP “ a schválení uzavření smlouvy o dílo; 
kdy se jedná o obdobný případ, veřejnou zakázku malého rozsahu,  ve kterém 
předkladatel bodu žádost řádně odůvodňuje.  

  

V případě 2. Rady města Litoměřice ze dne 23. 1. 2018 k projednávanému bodu: 

57/2/2018 
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání 
veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/001/2018 s 
názvem „Litoměřice, Zahrada Čech – zhotovení informačního stánku“ a schválení 
uzavření smlouvy o dílo  
RM schvaluje  
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných 
zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/01/2018 s názvem 
„Litoměřice, Zahrada Čech – zhotovení informačního stánku“ zadat přímým 
oslovením dodavatele FAGUS, a.s., sídlem č.p. 206, 763 15 Březová, IČO: 
44005474 

b) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FAGUS, a.s., sídlem č.p. 206, 763 15 
Březová, IČO: 44005474 (viz příloha orig. Zápisu) 

 

KV konstatuje, že se je o obdobný případ, jaký je jmenován výše usnesení, tedy 
možnost předkladatele šířeji odůvodnit předkládaný návrh. 

 

 

Ad. 3. Podnět zastupitele  

 

 Na jednání ZM se na předsedu KV obrátil zastupitel města ohledně možnosti 
provedení kontroly – zjištění stavu mládeže – ve sportovních klubech žádajících o 
dotaci na svoji činnost město Litoměřice. KV se může podnětem zabývat, nicméně je 
třeba podat ho písemně. Předseda KV vyzve zastupitele k podání podnětu. 

 

Ad. 4.  Různé 

   

Předseda KV podal informace o situaci ohledně svolání mimořádného jednání 

zastupitelstva města Litoměřice, které proběhne dne 1. 3. 2018 od 16 hod. v sále 

Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68, Litoměřice. Na 



programu jednání budou zařazeny body: 

1. Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů 
vypsání výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu 
Nemocnice Litoměřice, a.s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018  

2. Zavedení systému bezplatné MHD, tj. zrušení jízdného pro všechny věkové i 
ostatní kategorie cestujících s účinností od 01.05.2018  

 

 Proběhla diskuse a průběhu a nastavení participativního rozpočtu města 

Litoměřice.  

 

Konec jednání: 17:35 

Zapsal: předseda KV J. Růžička 

Ověřila: H. Lexová 


