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Z á p i s 
 

ze  4. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 8. 4. 2013 od 14:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:  Ing. Vladimír Derner, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., Mgr. Jitka Košťálová, JUDr. 

PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Roman Pavlíček, Ing. Zdeněk Urban, hosté: 
Mgr. Alena Koukalová, M. Hlavová (odcházející tajemnice), Ing. L. Javůrková (nová 
tajemnice)  

 
Omluveni:  JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, Ing. Josef Mázl  
   
Program jednání: 
  1.  Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
  2.  
  3.       

Schválení programu jednání  
Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)  

  4.  Kontrola plnění usnesení z 3. jednání KV 
  5. 
  6.         
  7.             
  8. 
   
     

Revitalizace KUKS o.p.s.  
Přehled uplatněných reklamací silničních staveb v majetku KHK od SÚS 
Příprava schválené kontroly na Gymnáziu J. K. Tyla 
Různé 

14:10  odešel MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.  
 
K bodu 1 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
Jednání ve 14:12 hodin zahájil a řídil předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné, 
poděkoval za dosavadní kvalitní spolupráci odcházející tajemnici M. Hlavové a představil novou 
tajemnici L. Javůrkovou. Dále upozornil na materiály, které byly průběžně členům Kontrolního 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zasílány a seznámil členy 
s programem jednání.  
 
Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana Ing. Romana Pavlíčka ověřovatelem zápisu 
ze 4. jednání KV.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Romana Pavlíčka 
ověřovatelem zápisu ze 4. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování:  Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 4/24/2013/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  pana Ing. Romana Pavlíčka ověřovatelem zápisu ze 4. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 2 
Schválení programu jednání  
Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 4. jednání KV elektronickou poštou. 
K navrženým bodům programu nebyly ze strany KV připomínky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 4. jednání Kontrolního 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  
 
Hlasování:  Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 4/25/2013/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  program 4. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 3 
Informace o vyřizování stížností  
Zprávy o stížnostech a peticích za II. pololetí roku 2012 obdrželi členové KV elektronicky dne 
11. 3. 2013. 
 
Mgr. Koukalová seznámila KV s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období 
od 2. 3. 2013 do 8. 4. 2013, o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace Mgr. 
Koukalové o vyřizování stížností a petic, doporučuje pracovníkům oddělení stížnosti a dozoru 
obcí uplatňovat zásadu osobních projednávání stížností dle § 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů  
 
Hlasování:  Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 4/26/2013/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic 
II.  d o p o r u č u j e  
  pracovníkům oddělení stížnosti a dozoru obcí uplatňovat zásadu osobních 

projednávání stížností dle § 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
K bodu 4 
Kontrola plnění usnesení z 3. jednání KV 
 
USNESENÍ 3/22/2013/VK – doporučení Zastupitelstvu KHK – plnění trvá a bude předloženo 
na jednání zastupitelstva dne 29. 4. 2013  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o kontrole 
plnění usnesení z 3. jednání KV 
 
Hlasování:  Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 4/27/2013/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o kontrole plnění usnesení z 3. jednání KV 
 
 
K bodu 5 
Revitalizace Kuks, o.p.s. 
Doplňující materiály obdrželi členové KV elektronicky dne 11. 3. 2013. 
 
Předseda KV shrnul zjištěné skutečnosti. 
Diskuze 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV doporučuje 1. Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje uložit KV vyhodnotit plnění usnesení týkajících se financování 
Revitalizace Kuks, o.p.s., 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit orgánům společnosti 
Revitalizace Kuks, o.p.s. součinnost při kontrole KV 
 
 
Hlasování:  Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 4/28/2013/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Kontrolnímu výboru vyhodnotit 

plnění usnesení týkajících se financování Revitalizace Kuks, o.p.s. 
 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit orgánům společnosti Revitalizace 

Kuks, o.p.s. součinnost při kontrole Kontrolního výboru 
 
 
K bodu 6 
Přehled uplatněných reklamací silničních staveb v majetku KHK od SÚS 
Přesunutý bod z 3. jednání KV, požadovaný materiál od SÚS Královéhradeckého kraje a. s. 
obdrželi členové KV elektronicky dne 14. 2. 2013. Jednalo se o tabulku „Přehled uplatněných 
reklamací za roky 2011, 2012“ 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o uplatňování 
záruk na opravy silnic a ukládá předsedovi KV 1. vyžádat si vysvětlení časového nesouladu data 
reklamace a data ukončení reklamačního řízení v bodech 13 a 26 obdržené tabulky „Přehled 
uplatněných reklamací za roky 2011, 2012“ od SÚS Královéhradeckého kraje a. s., 2. vyžádat si 
cenu zakázky, odhadovanou výši reklamace, předmět reklamace (druh vady) u jednotlivých 
reklamací  
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 Hlasování:  Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 4/29/2013/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o uplatňování záruk na opravy silnic 
II.  u k l á d á  
 1. předsedovi Kontrolního výboru vyžádat si vysvětlení časového nesouladu data 

reklamace a data ukončení reklamačního řízení v bodech 13 a 26 obdržené
tabulky "Přehled uplatněných reklamací za roky 2011, 2012" od SÚS 
Královéhradeckého kraje a. s. 

 2. předsedovi Kontrolního výboru vyžádat si cenu zakázky, odhadovanou výši 
reklamace, předmět reklamace (druh vady) u jednotlivých reklamací 

 
 
K bodu 7 
Příprava schválené kontroly na Gymnáziu J. K. Tyla 
Vyžádaný materiál z minulého jednání obdrželi členové KV dne 13. 3. 2013.  
 
Předseda KV navrhl, aby se členové kontrolní skupiny (Ing. Kilevník, Ing. Mázl a Ing. Derner) 
seznámili s dokumentací a provedli prohlídku stavby. 
 
 
K bodu 8 
Různé 
1.  Předseda KV obdržel e-maily od Ing. Tomka týkající se Centra EP, které byly členům KV 
zaslány elektronicky 2.4.2013. 
Diskuze 
 
2. Předseda KV obdržel podnět vztahující se ke smluvním vztahům Královéhradeckého kraje 
a společnosti BNV consulting s.r.o. 
 
Diskuze - výběrové řízení na pojištění kraje a případná kontrola u Revitalizace Kuks o.p.s., 
pokud bude Zastupitelstvem schválena. 
 
15:22  přišel MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. 
15:23  odešel MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí podnět Ing. Tomka, 
ukládá předsedovi KV vyžádat si seznam organizací, které jsou Královéhradeckým krajem 
založeny, zřízeny, spoluzaloženy, spoluzřízeny nebo u nichž tato práva Královéhradecký kraj 
nabyl jiným způsobem a vyžádat si podklady vztahující se k uzavřeným smlouvám s firmou 
BNV consulting s.r.o. 
 
Hlasování:  Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
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USNESENÍ 4/30/2013/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  podnět Ing. Tomka 
II.  u k l á d á  
 1. předsedovi Kontrolního výboru vyžádat si seznam organizací, které jsou 

Královéhradeckým krajem založeny, zřízeny, spoluzaloženy, spoluzřízeny nebo u 
nichž tato práva Královéhradecký kraj nabyl jiným způsobem 

 2. předsedovi Kontrolního výboru vyžádat si podklady vztahující se k uzavřeným 
smlouvám s firmou BNV consulting s.r.o. 

 
 
15:25  přišel MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. 
 
Závěr 
Předseda KV ukončil jednání v 15:40 hodin a poděkoval členům kontrolního výboru za účast 
na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne 27. 5. 2013 od 14:00 hodin. 
 
 

 
 

 
 
........................................................           .................................................................... 
Ing. Vladimír Derner, předseda KV   Ing. Roman Pavlíček, ověřovatel zápisu 

  
 
 
 
Zapsala:  
L. Javůrková 
  
 


