
 

Zápis 
z 2 . jednání kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 14.1.2015  v 16,00 hod.  v kanceláři  č. 118 na  MěÚ  Litoměřice 

Přítomni: 

•  Jaroslav Růžička  – předseda KV  
•  Mgr. Ladislav Kudrna 
•  Helena Lexová 
•  Mgr. Petr Hošek 
•  PhDr. Filip Hrbek 
•  PaedDr. Zdeněk Dušek 
•  Martin Legnavský 

    

Jednání řídil: Jaroslav Růžička 

Zapisovatel: Jana Koňaříková 

 

Program: 

1/ Projednání schvalování zápisů  KV  
2/ Schválení plánu činnosti KV na I. pololetí r. 2015  
3/ Projednání a stanovisko k podnětu Mgr. Petra Panaše 

 

 
Ad 1.   Projednání schvalování zápisů KV 
 
Členové KV se usnesli na tom, že zápisy z KV budou schvalovat vždy na následném jednání KV a 
poté bude schválený zápis vyvěšen na webové stránky Města Litoměřice. 
 
 KV schvaluje bez připomínek 
( pro: 7 proti : 0 zdržel se: 0) 
 
Ad 2.  Schválení plánu činnosti KV na I. pololetí r. 2015 
 
Členové KV schvalují plán činnosti na I. pololetí r. 2015 . Členové KV pověřují předsedu KV J. 
Růžičku k seznámení a ke schválení plánu činnosti  ZM  
 
KV schvaluje bez připomínek 
( pro: 7 proti : 0 zdržel se: 0) 
 
 
Ad. 3   Projednání a stanovisko k podnětu  Mgr. Petra Panaše 
 
Členové KV se před jednáním individuálně s podnětem Mgr. Petra Panaše seznámili. Ověřili si u 
zainteresovaných stran informace. Vzali na vědomí doplňující informaci Mgr. Petra Panaše a vydali 
stanovisko:  
 
KV na základě stížnosti zastupitele Mgr. Petra Panaše konstatuje, že jeho bod byl řádně do 
programu jednání zařazen. KV se necítí kompetentní k právnímu výkladu či rozhodnutí o tom, zda 



současný jednací řád a zákon o obcích umožňují starostovi či radě obce rozhodnout o tom, že 
navržený bod zastupitele v řádném termínu a po formální a obsahové stránce v pořádku, nebude 
zařazen na program jednání zastupitelstva. Proto KV Mgr. Petru Panašovi navrhuje, aby se obrátil 
na právní odbor MÚ Litoměřice, který by takové právní stanovisko měl vydat. 
 
Alternativní verze stanoviska pana Martina Legnávského nebyla přijata. Bylo rozhodnuto, že bude 
přiložena jako příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání KV. 
 
 
KV schvaluje bez připomínek 
( pro:6 proti : 1 zdržel se: 0) 
 

Další jednání KV se uskuteční 11.3.2015 

Konec jednání: v 17:00  

Zapsal(a): Jana Koňaříková 
 

 


