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při Zastupitelstvu města  
Litoměřice 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 
Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 10.05.2021 od 17:00 hod. online a v kanceláři tajemníka  
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích 
 
 
Přítomni: 
Mgr. Jiří Adámek, předseda       
Ing. Jan Fišera       
Jiří Skřivánek        
Radek Voženílek      připojen online   
Roman Kozák    
 
 
Omluveni: 
Aleš Stibal       řádně omluven 
Jaroslav Růžička řádně omluven/připojil se 

dodatečně online 
 
 
 
Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda 
 
Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš     
 
 
 
Program: 
1.      Schválení zápisu z minulého jednání KV 
2.      Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu 
3.      Přijetí závěrů z kontroly usnesení RM a ZM 
4.      Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 07. června 2021 od 17:00 
hod. (vč. možnosti online) 
5.      Rozdělení prací: Kontrola RM  
6.      Informace o členství ve výběrových komisích 
7.      Podnět občana 
8.      Různé 
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Projednáno: 
 

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 12. dubna 2021 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 a 1 online a 2 řádně omluveni, dohromady 5 členů. 
KV schválil program jednání v navrženém znění. 
 
 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 

Ad 3. - Přijetí závěrů z kontroly usnesení RM a ZM 
 

Kontrola RM: 

Kontrola RM ze dne 12. dubna 2021 (všichni členové KV) 

Kontrola RM ze dne 26. dubna 2021 (všichni členové KV) 

 
Při kontrole usnesení RM neshledali členové kontrolního výboru žádná porušení 
předpisů. 

 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Kontrola ZM: 

Kontrola ZM ze dne 22. dubna 2021 (všichni členové KV) 

 
Při kontrole usnesení ZM neshledali členové kontrolního výboru žádná porušení 
předpisů. 

 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

Ad 4. – Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 07. června 2021 od 17:00 
hod. (vč. možnosti online) 
 
Příští jednání KV se uskuteční dne 07. června 2021 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka 
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích.  
 
 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 
Ad 5. – Rozdělení prací: Kontrola RM 
 

Kontrola RM: 

Kontrola RM ze dne 10. května 2021 (všichni členové KV) 

Kontrola RM ze dne 24. května 2021 (všichni členové KV) 
 
 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

 
Ad 6. - Informace o členství ve výběrových komisích 
 
Přítomní členové KV informovali, že se neúčastnili za KV v žádné výběrové komisi. 
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Ad 7. – Podnět občana 
 

Předseda KV Mgr. Jiří Adámek obdržel podnět, se kterým seznámil všechny členy KV: 

Jedná se o kontrolu plnění usnesení RM a kontrolu dodržování právních předpisů na 
úseku samostatné působnosti v rámci předmětného usnesení. 

Bod 4 z 2. jednání RM konané 25. 01. 2021: 

Usnesení: 

RM bere na vědomí způsob ukončení pracovního poměru bývalé ředitelky MKZ v 
Litoměřicích Ing. Věry Kmoníčkové (viz orig. zápisu). 

Důvodová zpráva: 

Místostarosta Lukas Wünsch, pověřený řízením příspěvkové organizace Městská 
kulturní zařízení v Litoměřicích od účinnosti odvolání ředitelky Ing. Věry Kmoníčkové, 
předkládá RM na vědomí způsob ukončení pracovního poměru Ing. Věry Kmoníčkové v 
příspěvkové organizaci. 

K faktickému předání pravomocí souvisejících s výkonem funkce statutárního orgánu 
příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 2. místostarostovi 
města Lukasi Wünschovi došlo dne 12. ledna 2021. Pracovní poměr bude ukončen 
dohodou mezi PO MKZ v Litoměřicích, zastoupenou Lukasem Wünschem a Ing. Věrou 
Kmoníčkovou ke dni 31. března 2021. Do té doby proběhne kompletní předání veškeré 
dokumentace a agendy související s řízením všech středisek organizace: Dům kultury, 
Hrad, Kino Máj a Divadlo K.H.Máchy. Ke dni ukončení pracovního poměru bude Ing. 
Kmoníčkové vyplacena mimořádná odměna ve výši 3 průměrných měsíčních platů. 

Podnět: 

Možný problém vnímám v tom, že odměnu řediteli příspěvkové organizace by měla RM 
schválit v samostatném usnesení a nikoli v rámci odůvodnění způsobu ukončení 
pracovního poměru. Zda RM odměnu samostatným usnesením schválila nevím, proto 
prosím o prověření. 

Dle zákoníku práce musí mimořádné udělení odměny splňovat následující podmínku: 

§ 134 Odměna: Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného 
pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu. 
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Odměna nemůže saturovat odchodné nebo odstupné. Žádám tedy o prověření, za co 
byla mimořádná odměna udělena a zda je v pořádku, že o její výši a samotném udělení 
je rozhodnuto 2 měsíce před jejím přiznáním. 

 

Členové KV se seznámili s časovou posloupností: 

Detail bodu 18 z 1. jednání konaného 11. 01. 2021 

Odvolání ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

DOPLNĚNÝ BOD 

Důvodová zpráva 

Na základě ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, je Radě města Litoměřice vyhrazena pravomoc plnit vůči 
příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města úkoly zřizovatele podle 
zvláštních předpisů. 

Podle § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, v případech uvedených v § 33 odst. 3, což se vztahuje i na případy podle § 27 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, může ten, kdo 
je příslušný ke jmenování, vedoucího zaměstnance (ředitele PO) z pracovního místa 
odvolat. 

Zákoník práce v § 73a odst. 1 ve spojení s § 334 stanoví, že odvolání vedoucího 
zaměstnance musí být provedeno písemně a doručeno mu do vlastních rukou. Výkon 
práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem doručení odvolání, 
nebyl-li v odvolání uveden den pozdější. 

Podle § 73a odst. 2 odvoláním vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; 
zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího 
pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu 
stavu a kvalifikaci. Zaměstnavatelem odvolaného ředitele není zřizovatel (město) ale 
příslušná příspěvková organizace. 

Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec 
odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán 
výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce. 

Odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě 
rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v 
souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny. 
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USNESENÍ 

a) RM odvolává Ing. Věru Kmoníčkovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace 
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 44557141. 

b) RM ukládá Ing. Věře Kmoníčkové předat pravomoci související s výkonem funkce 
ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 2. 
místostarostovi města Lukasi Wünschovi nejpozději do 13.01.2021. 

c) RM pověřuje 1. místostarostu Mgr. Karla Krejzu, aby v zastoupení Rady města 
Litoměřice při výkonu působnosti zřizovatele podepsal odvolání ředitelky příspěvkové 
organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 
Litoměřice, IČO: 44557141 (odvolání viz příloha orig. zápisu). 

d) RM pověřuje 2. místostarostu Lukase Wünsche řízením příspěvkové organizace 
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích od účinnosti odvolání Ing. Věry Kmoníčkové do 
jmenování nové ředitelky/nového ředitele. 

e) RM ukládá odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice 
připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele 
příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. 

 

Detail bodu 4 z 2. jednání konaného 25. 01. 2021 

Ukončení pracovního poměru – Ing. Věra Kmoníčková 

Důvodová zpráva 

Místostarosta Lukas Wünsch, pověřený řízením příspěvkové organizace Městská 
kulturní zařízení v Litoměřicích od účinnosti odvolání ředitelky Ing. Věry Kmoníčkové, 
předkládá RM na vědomí způsob ukončení pracovního poměru Ing. Věry Kmoníčkové v 
příspěvkové organizaci. 

K faktickému předání pravomocí souvisejících s výkonem funkce statutárního orgánu 
příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 2. místostarostovi 
města Lukasi Wünschovi došlo dne 12.ledna 2021. Pracovní poměr bude ukončen 
dohodou mezi PO MKZ v Litoměřicích, zastoupenou Lukasem Wünschem a Ing. Věrou 
Kmoníčkovou ke dni 31. března 2021. Do té doby proběhne kompletní předání veškeré 
dokumentace a agendy související s řízením všech středisek organizace - Dům kultury, 
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Hrad, Kino Máj a Divadlo K.H.Máchy. Ke dni ukončení pracovního poměru bude Ing. 
Kmoníčkové vyplacena mimořádná odměna ve výši 3 průměrných měsíčních platů. 

USNESENÍ 

RM bere na vědomí způsob ukončení pracovního poměru bývalé ředitelky MKZ v 
Litoměřicích Ing. Věry Kmoníčkové (viz orig. zápisu). 

 

Detail bodu 3 z 2. jednání konaného 25. 01. 2021 

Odvolání členky komise kultury při RM Litoměřice 

Důvodová zpráva 

Na jednání Rady města dne 11. 1. 2021 byla Ing. Věra Kmoníčková odvolána z funkce 
ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na 
Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141. Rada města tímto odvolává Ing. Věru 
Kmoníčkovou i z funkce členky komise KULTURY při Radě města Litoměřice.    

USNESENÍ 

RM odvolává Ing. Věru Kmoníčkovou z funkce členky komise kultury při Radě města 
Litoměřice. 

Z Á P I S  ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 29. 3. 2021 od 13:00 hodin 

v kancelář starosty 

Informace – Diskuse: 

d) Lukas Wünsch (2. místostarosta) informoval členy RM o aktuální situaci v 
příspěvkové organizaci MKZ Litoměřice. A požádal o přípravu podkladů k projednání 
výpůjčky budovy (kanceláří) na Tyršově náměstí č.p. 68 v Litoměřicích. Prostor by 
mohla příspěvková organizace využít pro přesun svých kanceláří a následně současné 
kanceláře připravit pro možnost "sdílených kanceláří tzv. coworking". 

f) Lukas Wünsch (2. místostarosta) informoval o ukončení pracovního poměru 
dohodou s Ing. Věrou Kmoníčkovou ke dni 31.3.2021. Na základě oboustranné 
písemné dohody bude Ing. Věře Kmoníčkové vyplacena mimořádná odměna ve výši 
3měsíčních platů. 

Následně se členové KV seznámili s vyjádřením vedoucí odboru kanceláře starosty a 
tajemníka a interního auditu. 
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Závěr: Při opakované kontrole předmětného usnesení RM neshledali členové 
kontrolního výboru žádná porušení předpisů. 

 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Ad 8. – Různé 

Členové KV obdrželi informaci o zapojení Města Litoměřice (Zdravé město Litoměřice) 
do soutěže „Slepá místa.“  

Následně členové KV diskutovali na dané téma, včetně parametrů dané soutěže, ale i 
celkové bezpečnostní situace ve městě Litoměřice ve vztahu ke kamerovému 
systému.  

Členové KV se shodli na následujícím:   

a) KV doporučuje provést šetření prostřednictvím „pocitové mapy“ - pocitově 
bezpečných/nebezpečných lokalit ve městě Litoměřice. (Požádali o spolupráci a 
podporu – odboru sociálních věcí a zdravotnictví.) 

Členové KV obdrželi požadované podklady a informace v elektronické podobě. Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictvím, prostřednictvím vedoucí odboru Ing. Bc. Renáty 
Jurkové nabídl členům KV plnou součinnost a podporu. 

b) KV doporučuje provést analýzu/hodnocení funkčnosti kamerového systému 
městské police ve městě Litoměřice.  

Probíhá. 

c) KV doporučuje, v případě změn v kamerovém systému řídit se výsledky 
hodnocení kamerového systému a šetření „pocitové mapy“ - pocitově 
nebezpečných lokalit.  
 

d) KV hodnotí pozici/pozice preventisty kriminality (městská policie), jako 
potřebnou a žádoucí. 
 

e) KV konstatuje, že k výše popsaným doporučením je vhodné využít v maximálně 
možné míře dotačních titulů z veřejných zdrojů.  

 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  
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Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru. 
 
 
 

Konec jednání: v 17:45 hod. 

 
 
Dne 14.05.2021      Zapsal/a: Mgr. Milan Čigáš 

        Ověřil: Roman Kozák 

 

 
 

 
Rozdělovník:  
1x Mgr. Jiří Adámek, předseda KV 
1x členové KV 
1x tajemník MěÚ  
1x sekretariát v el. formě 
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