
 

Zápis 
z 3. jednání kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 11.2.2015 v 16,00 hod. na MěÚ Litoměřice 
 
Přítomni: 

• Jaroslav Růžička – předseda KV 

• PaedDr. Zdeněk Dušek 

• Helena Lexová 

• Mgr. Petr Panaš 

• Martin Legnavský 

• PhDr. Filip Hrbek 

• pí. Mráčková 

Omluven: 

• Mgr. Ladislav Kudrna 

• Mgr. Petr Hošek 

Program: 

1. Kontrola zápisu  z jednání 2. Jednání  KV 

2. Informace ze zastupitelstva – rozšíření KV 

3. Pravidla pro činnost KV 

4. Kontrola ZČ 

5. Plán kontrol vyplývajících ze zákona 

6. Různé  

 
Ad 1/ 

KV schvaluje zápis z 2. jednání KV bez připomínek.  
(Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2)  
 
Ad 2/ 

Předseda KV podal informaci o jednání III.  Zastupitelstva města Litoměřice, vztahující se k činnosti 
kontrolního výboru – navýšení počtu členů KV a jejich dovolba, uvolnění předsedy KV pro výkon funkce a 
schválení Plánu činnosti KV pro I. pololetí 2015. 
KV vzal informaci na vědomí a pověřil předsedu KV vytvořením kontaktní databáze členů KV. 
(Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0)  
 
Ad 3/ 

Vzhledem k podnětům členů KV vztahujících se k vytvoření vnitřních pravidel jednání KV, KV pověřuje 
předsedu k vypracování návrhu jednacího řádu KV do příštího jednání, s tím, že členové KV mohou zasílat 
předsedovi své podněty.  
(Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0)  
 
Ad 4/ 

KV pověřuje předsedu k vyžádání a shromáždění materiálů potřebných k provedení kontroly, které má 
k dispozici MěÚ Litoměřice. 
KV pověřuje předsedu k navržení bodu programu mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřice 
s cílem pozvat předsedu KV na jednání valné hromady Zahrady Čech s. r. o, která je svolána na 13. 2. 2015.  



KV navrhuje radě města, aby byl předseda KV přítomen při otevírání obálek ve výběrovém řízení na externí 
advokátní kancelář, vypsaného dle usnesení č. 45/02/2014  02. jednání Zastupitelstva města Litoměřic 
konaného dne 11. 12. 2014.  
KV bere na vědomí oznámení o možném střetu zájmů PaedDr. Zdeňka Duška a Martina Legnavského, 
přijímá neúčast PaedDr. Zdeňka Duška na kontrole a účast Martina Legnavského na kontrole.  
 
(Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se:  0)  
  
Ad 5/ 

Na základě §119 Zákona č. 128/2000 Sb. kontrolní výbor mj. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce 
a rady obce a kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti.  Zákonem vymezené kontroly budou probíhat na řádných jednáních KV dle 
schváleného Plánu činnosti pro I. pololetí 2015, počínaje jednáním KV 11. 3. 2015.  
 
(Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 )  
 
Ad 6/ 

Členové KV budou informovat emailem předsedu KV o účasti na výběrových řízeních.  
(Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0  )  
 
Další jednání KV se uskuteční dne 11. 3. 2015 

Konec  jednání v 17,15 hod. 

Zapsala : J. Koňaříková  


