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Litoměřice 23.09.2016
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď
Vážený pane,
na Vaši žádost o podání informace ze dne 07.10.2015 (bez č.j.) doručenou
e-mailem dne 12.10.2015 do podatelny městského úřadu, Vám bylo částečně odpovězeno dne
13.10.2015 a odpovědi na zbývající otázky jsou obsaženy v tomto přípise:
1) Dotaz první: Kdo řeší věc mého odvolání dle § 81 odst. 1, z.č. 500/2004 Sb.
správního řádu ze dne 1.7.2015.
Odvolání řeší příslušný odvolací orgán, tedy Krajský úřad Ústeckého kraje (konkrétně
odbor kancelář hejtmana).
2) Dotaz druhý: Který den bylo toto odvolání posláno kompetentnímu nadřízenému
orgánu.
Dne 13.09.2016.
3) Dotaz třetí: Kdo řeší věc mého Podnětu k prohlášení nicotnosti dle § 78, z.č.
500/2004 Sb., správního řádu ze dne 1.7.2015.
Podnětem se zabývá příslušný nadřízený orgán, tedy Krajský úřad Ústeckého kraje.
4) Dotaz čtvrtý: Pokud byl Podnět k prohlášení nicotnosti poslán kompetentnímu
nadřízenému orgánu, tak který den. Pokud nebyl, kdy a jak byl vyřešen ze strany
povinného subjektu (já jsem žádné vyrozumění neobdržel).
Dne 13.09.2016.
5) Dotaz pátý: Zda byli členové kontrolního výboru seznámeni s mnou zaslanou
žádostí o provedení kontroly ze dne 12.6.2015 a pokud ano, tak který den.
Členové kontrolního výboru byli seznámeni s Vaší žádostí dne 13.01.2016.
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6) Dotaz šestý: Zda řešil kontrolní výbor mnou zaslanou žádost o provedení
kontroly ze dne 12.6.2015 a pokud ano, tak který den.
Kontrolní výbor řešil Vaši žádost na svém jednání dne 13.01.2016, tedy v den, kdy
řádně schvaloval návrh plánu činnosti na I. pololetí 2016.
7) Dotaz sedmý: Kolik podnětů od občanů obdržel kontrolní výbor v roce 2015,
který den obdržel každý jednotlivý podnět, který den s ním byli seznámeni
členové kontrolního výboru, kdy podnět projednali a který den byl občan
podávající podnět vyrozuměn o tom, že se jeho podnět řeší, bude řešit nebo byl
vyřešen.
Kontrolní výbor obdržel v roce 2015 k provedení kontroly 6 podnětů:
-

1 podnět občana ze dne 26.2.2015 byl obdržen přes podatelnu MěÚ (datum
doručení nevyznačeno), projednán byl na nejbližším jednání kontrolního výboru
dne 11.3. 2015, následně proběhla kontrola, usnesení z kontroly bylo přijato
na jednání kontrolního výboru dne 10. 6. 2015 a odpovězeno občanovi bylo dne
11. 6. 2015, zpráva o provedené kontrole předložena zastupitelstvu v rámci
souhrnné informace o činnosti KV ve II. pololetí 2015 na ZM dne 25. 6. 2015,

-

4 podněty ke kontrolám od zastupitelů byly obdrženy přes podatelnu Měú a
současně e-mailem dne 9. 6. 2015, projednány byly na nejbližším jednání
kontrolního výboru dne 10. 6. 2015, kontroly byly zařazeny do činnosti
kontrolního výboru v II. pololetí 2015, ve kterém kontroly proběhly a zprávy
o provedených kontrolách byly předloženy v rámci souhrnné informace o činnosti
KV ve II. pololetí 2015 na ZM dne 10. 12. 2015,

-

1 podnět občana (Váš podnět) byl obdržen přes podatelnu MěÚ, doručen dne
12. 6. 2015. Vzhledem ke kontrolám dalších 4 podnětů a kontrolám příspěvkových
organizací stanoveným zastupitelstvem a také dalším kontrolám ze zákona, které
probíhaly ve II. poletí 2015, bylo provedení kontroly pracovně plánováno na I.
poletí 2016. Členové KV se na jednání v lednu 2016 při projednávání plánu
činnosti na I. pololetí 2016 jednomyslně (řádným hlasováním) rozhodli podnětu
nevyhovět.

Pro úplnost dodávám, že se jednalo o podnět ohledně situace parkovacích zón v centru
města Litoměřice, podnět ke kontrole dodatečného pozměňování zápisu ze zasedání
zastupitelstva města Litoměřice, podnět ke kontrole ohledně jmenování jednatele
společnosti Zahrada Čech s.r.o. a nominace představitele města na valnou hromadu
společnosti, podnět ke kontrole dodržování jednacího řádu Zastupitelstva města
Litoměřice, podnět ke kontrole střetu zájmů mezi zastupitelem a radním Města
Litoměřice.
8) Dotaz osmý: Kolik bylo v roce 2015 kontrolním výborem provedeno kontrol
v městských příspěvkových organizacích. Dále žádám o poslání plánu kontrol
Kontrolního výboru na první a druhé pololetí roku 2015.
Činnost kontrolního výboru se řídí zákonem a konkrétně pak plánem činnosti pro dané
pololetí, schválenými zastupitelstvem města. Byla provedena kontrola Technických
služeb města Litoměřice, dále byly prováděny kontroly, které se týkaly Centra
cestovního ruchu Litoměřice, Městské nemocnice Litoměřice a Městských kulturních
zařízení, celkem tedy čtyř příspěvkových organizací. Dále byla provedena kontrola
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společnosti Zahrada Čech s.r.o., což není příspěvková organizace města, nicméně se
jedná o společnost, ve které má Město Litoměřice majetkový podíl. Zprávy ze všech
provedených kontrol byly projednány na zasedáních zastupitelstva města a jsou
zveřejněny na webu města Litoměřice.
Plány kontrol Vám byly zaslány e-mailem dne 13.10.2015.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT
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