
 

Z á p i s  

 
z jednání kontrolního  výboru  při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Kontrolní výbor ( KV) 

Konaného dne 17.6.2015 v 16,00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice 

 

Přítomni: 

• Jaroslav Růžička 

• Filip Hrbek 

• Martin Legnavský 

• Petr Hošek 

• Ladislav Kudrna  

• Helena Lexová 

• Jana Koňaříková (zapisovatelka) 

 

Omluveni: 

• Zdeněk Dušek 

• Hana Mráčková 

• Petr Panaš 

 

Program :  

1) Úvod-usnášeníschopnost, schválení programu jednání 
2) Podnět k dopravě. Informace a odpovědi 
3) Podněty občanů ( rozeslány) 
4) Kontrola ZČ- Zápis 
5) Plán činnosti KV II. pololetí ( aktuálně eviduji 3 návrhy) 
6) Kontroly vyplývající ze zákona 

 

Ad 1) Úvod  

Kontrolní výbor je usnášeníschopný. 

Ověřovatelem zápisu určen F. Hrbek.  

 

Hlasování o navrženém programu:  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 



Ověřený zápis z jednání KV dne 10. 6. 2015 rozeslán členům. 

Hlasování o schválení zápisu KV z 10. 6. 2015: 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Schválení návrhu zápisu z jednání 8. 4. 2015. Původní návrh zápisu byl na základě ověření 
rozšířen. Členové KV měli k rozšířené verzi výhrady. Na předešlém jednání KV dne 10. 6. 2015 
došlo k hlasování o obou verzích a ani jedna nebyla schválena.  

Návrh: Hlasování o návrhu zápisu po doplnění ověřovatelem. Nejprve hlasováno o 
protinávrhu.  

Protinávrh: Hlasování o původním návrhu zápisu. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Na předešlém jednání KV dne 10. 6. 2015 nebyl schválen Zápis o kontrole KV zápisu a 
usnesení RM. Opětovné hlasování o zápisu KV z kontroly zápisu a usnesení RM. 

Návrh: Původní návrh zápisu z kontroly KV.  

Protinávrh: Hlasovat nikoliv o původní verzi návrhu zápisu z kontroly KV, které mj. neobsahuje 
všechny skutečnosti, ale o verzi druhé.   

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Ad 2) Podnět k situaci ohledně placených parkovacích zón v centru města 

KV na předešlém jednání dne 10. 6. usnesením rozhodl o závěrech k podnětu. Odpověď 
občanu D. Š. byla zaslána. Zápis o šetření podnětu byl vypracován a je k dispozici členům KV.  
Žádost nezúčastněného občana o poskytnutí veškerých podkladů týkajících se šetření 
podnětu, na základě zákona 106/1999 Sb. Nezúčastněnému občanovi byly poskytnuty 
podklady z výborů MÚ a odpověď D. Š., veškeré podklady s ohledem na ochranu osobních 
údajů dle zákona 101/2000 Sb. poskytnuty nebyly. KV schvaluje zápis o šetření podnětu.   

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Ad 3) Podněty občanů  (rozeslány) 

Na základě návrhu z předešlého jednání jsou vytvořeny pracovní týmy, ve složení:  

K podnětu S. – Hošek + Růžička 

K podnětu Š. – Legnavský + Růžička 

K podnětu U. – Hrbek + Růžička 

K podnětu K. – Lexová + Růžička 

Podněty budou postupně řešeny, týmy zpracují podklady, v případě, že budou návrhy 
usnesení zpracovány před příštím jednáním KV, členové KV rozhodnou hlasováním per 
rollam. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 



Ad 4) Kontrola ZČ – Zápis 

Finální verze zápisu o kontrole k dispozici členům KV. Sestavena na základě výstupů z týmů. 
V jednom týmu neshoda na závěrech i zápisu. Dílčí zápis jednoho člena KV zaslán, k dispozici 
členům KV. Finální verze zápisu o kontrole obsahuje dvě různé verze. Nutno rozhodnout, 
kterou verzi KV schválí.  Diskuse. L. Kudrna oznamuje, že je v možném střetu zájmů a proto se 
zdrží hlasování. 

Hlasování ke kapitole 3 o přijetí verze I.  

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Hlasování ke kapitole 3 o přijetí verze II.  

Pro: 0  Proti: 5  Zdržel se: 1 

 

Hlasování o celkovém zápisu z kontroly ZČ a závěrech a doporučeních KV, které jsou jeho 
součástí. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Ad 5) Plán činnosti KV II. poletí  

Plán činnosti KV pro II. pololetí 2015 byl sestaven a v návrhu jsou zohledněny i návrhy 
jednotlivých členů KV. Diskuze, zda některé body z návrhu vyjmout. 

Návrh: Předložit ZM dne 25. 6. ke schválení návrh plánu činnost obsahující všechny body, 
s upřesňující změnou u jednoho bodu. V případě, že ZM návrh schválí, začít s kontrolou TSM, 
pak MKZ, následně zakázek malého rozsahu.    

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Ad 6) Kontroly vyplývající ze zákona 

KV v červenci proběhne dne 15. 7. obsahem jednání bude informace ze ZM vztahující se ke 
KV a dále kontrola vyplývající ze zákona.  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Konec jednání: 17:35 

Ověřil: F. Hrbek  

Zapsala: J. Koňaříková  

 
  


