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Zápis 

z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

  Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 05.10.2020 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka  
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích 

 
Přítomni: 
Mgr. Jiří Adámek, předseda  
Ing. Jan Fišera 
Jiří Skřivánek 
Roman Kozák 
 
Nepřítomen:   3 
 
Radek Voženílek řádně omluven 
Aleš Stibal  řádně omluven 
Jaroslav Růžička řádně omluven 
 
 
Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda 
 
Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš 
 
 
Program jednání KV: 

1.      Schválení zápisu z minulého jednání KV 

2.      Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu 

3.      Přijetí závěrů z kontroly usnesení ZM dne 17. září 2020 

4.      Schválení data příštího jednání KV – předběžně 2. listopadu 2020 od 17:00 
hod. 

5.      Rozdělení prací a kontrola usnesení RM  

6.     Analýza procesu tvorby materiálů (podkladů) pro jednání Zastupitelstva 
města Litoměřice s cílem navrhnout (doporučit) případné procesní změny 

7.      Informace o členství ve výběrových komisích 

8.     Podklady pro kontrolu rozdělování dotací komisí sociálních věcí a 
zdravotnictví 

9.      Různé 
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Uvítání – Pan předseda uvítal členy Kontrolního výboru. 

 

Ad 1. - Schválení zápisu z minulého jednání KV  

Vzhledem k tomu, že k zápisu z jednání KV ze dne 7. září 2020 nebylo připomínek, prohlásil 

předseda kontrolního výboru Mgr. Jiří Adámek zápis za schválený. 

 

Ad 2. - Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu 

Ověřovatel zápisu: Roman Kozák 
 
KV je usnášeníschopný – přítomni 4 členové KV. 

KV schválil program jednání v navrženém znění. 

 

Pro:   4  Proti:  0 Zdržel se:  0 

 

 
Ad 3. - Přijetí závěrů z kontroly usnesení ZM dne 17. září 2020 
 
Přijetí závěrů z kontroly usnesení ZM ze dne 17. září 2020 (všichni) 
 
Při kontrole usnesení ZM neshledali členové kontrolní výbor žádná porušení předpisů. 
 
 
Pro:  4  Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
Ad 4. – Schválení data příštího jednání KV – předběžně 2. listopadu 2020 od 17:00 hod. 
 
Příští jednání KV se uskuteční dne 2. listopadu 2020 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka na 
Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích.  
 
Vzhledem k případnému prodloužení nouzového stavu a s přihlédnutím k případným dalším 
nařízením ministerstva zdravotnictví, pan předseda KV požádal o přípravu jednání distanční 
(online) formou. 
 

Pro:  4  Proti:   0 Zdržel se:   0 
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Ad 5. – Rozdělení prací a kontrola usnesení RM 
 
7. září 2020     (Adámek, Stibal, Kozák) 
 
21. září 2020    (Fišera, Růžička, Skřivánek)  
 
5. října 2020     (Voženílek, Stibal, Kozák)  
 
19. října 2020    (Adámek, Růžička, Skřivánek) 
 
 
Pro:   4  Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
Ad 6. – Analýza procesu tvorby materiálů (podkladů) pro jednání Zastupitelstva města 
Litoměřice s cílem navrhnout (doporučit) případné procesní změny 
 
Předseda KV pan Mgr. Jiří Adámek, shrnul dosavadní postup:  
Členové kontrolního výboru nenašli žádné závažné procesní překážky v právním rámci, který 
by omezoval dřívější poskytnutí materiálů členům ZM. 
 
Shodli se, že jde do značné míry o věc nastavení vnitřních procesů při přípravě podkladů pro 
jednání zastupitelstva města. Vyjádřili podporu, aby členové ZM měli materiály v dostatečném 
předstihu, a to i za cenu, že některé materiály budou ještě průběžně aktualizovány, 
opravovány a postupně doplňovány. 
 
Členové kontrolního výboru se budou rádi nadále podílet na započatém procesu změny a v 
rámci svých možností pomohou celou věc procesovat.  
 
Vyjádřili podporu procesu elektronizace přípravy materiálů a možnosti vzdáleného (online) 
přístupu prostřednictvím systému eRAZ – zastupitelstvo. V neposlední řadě ocenili i podporu 
odboru Kanceláře starosty a tajemníka, ICT oddělení - správního odboru městského úřadu, pro 
členy zastupitelstva města. 
 
 
Pro:  4  Proti:   0 Zdržel se:  0  
 
 
 
Ad 7. - Informace o členství ve výběrových komisích 
 
Přítomní členové KV pan Mgr. Jiří Adámek, Ing. Jan Fišera a Roman Kozák informovali, že se 
neúčastnili za KV ve výběrových komisích. 
 
Pan Jiří Skřivánek informoval členy KV, že se účastnil obou jednání hodnotící komise, jejíž 
činnost spočívala v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve 
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výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním 
prostoru Masarykovy ZŠ - vybavení nábytkem“.  
 
 
Ad 8. - Podklady pro kontrolu rozdělování dotací komisí sociálních věcí a zdravotnictví 
 
Předseda KV vyzval členy k důkladné přípravě. 
 
Zdroj materiálů: https://www.litomerice.cz/rada/8021-komise-pri-rm-2018-2022 
Členové KV předloží/požádají (email) o případné další matriály a podklady. 
 
Členové KV se tímto bodem budou zabývat na svém příštím jednání dne 2. listopadu 2020. 
 
 
Ad 9. – Různé 
 
Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru. 
 
 
 
Konec jednání: v 17:40 hod. 
Ověřil: Roman Kozák 
Zápis vyhotoven: 09. 10. 2020 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
1x Mgr. Jiří Adámek, předseda KV 
1x členové KV 
1x tajemník MěÚ  
1x sekretariát v el. formě 

https://www.litomerice.cz/rada/8021-komise-pri-rm-2018-2022

