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Z á p i s 

 
z 29. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 19. 10. 2011 od 9,00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni:  Mgr. Táňa Šormová, Bc. Otakar Kalenda, Bc. Petr Luska, Luboš Řehák, Karel 

Švenka, Mgr. Alena Koukalová (host), M. Hlavová (tajemnice)  
 
Omluveni:  Ing. Petr Stejskal, Jan Bém  
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
  2.  Schválení programu jednání  
  3.  Kontrola plnění usnesení z 28. jednání kontrolního výboru  
  4.  Schválení Zápisu o kontrole  
  5.  Informace o prováděných kontrolách  
  6.  Schválení kontroly USNESENÍ ZK/5/254/2009 – Poskytnutí účelové dotace v 

celkové výši 2 000 tis. Kč na rok 2009 SDH pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, Krajské a Okresní sdružení KHK na zvýšení odborné způsobilosti a zajištění 
profesionalizace, a to 600 tis. na kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje – 
dle plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2011  

  7.  Plnění usnesení Rady a Zastupitelstva KHK  
  8.  Různé, diskuse (prosincové sváteční jednání, VOS Jičín - informace o dalším postupu 

- řešení podnětu z 12. 1. 2011)  
 
 
Jednání v 9,00 hodin zahájila a řídila předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) Mgr. Táňa Šormová. Uvítala přítomné, upozornila na 
materiály, které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
 
K bodu 1 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
Předsedkyně KV po zahájení jednání navrhla jako ověřovatele zápisu z 29. jednání KV pana         
Bc. Otakara Kalendu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Bc. Otakara Kalendu 
ověřovatelem zápisu z 29. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 4 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
     
USNESENÍ 29/57/2011/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
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I. s c h v a l u j e  
  pana Bc. Otakara Kalendu ověřovatelem zápisu z 29. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu jednání  
K navrženému programu jednání, který byl uveden na pozvánce na 29. jednání KV, nebyly ze 
strany členů KV připomínky.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 29. jednání 
Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 4 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
  
USNESENÍ 29/58/2011/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  program 29. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 3 
Kontrola plnění usnesení z 28. jednání KV  
USNESENÍ 28/53/2011/VK – bude SPLNĚNO zítra 20. 10. 2011 (materiály odeslány).  
USNESENÍ 28/55/2011/VK – bude SPLNĚNO zítra 20.10.2011 (materiály odeslány). 
 
Příchod pan Švenka. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informaci o plnění 
usnesení z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
  
USNESENÍ 29/59/2011/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o plnění usnesení z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 4 
Schválení zápisu o kontrole 
Kontrola využívání služebních a referentských vozidel kraje a kontrola dodržování Pracovního 
řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
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Se zápisem byli seznámeni členové KV v průběhu jednání, výstupy z kontroly byly projednány 
s ředitelkou krajského úřadu, která pozitivně hodnotila závěry z kontroly.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV  
I. schvaluje Zápis o kontrole využívání služebních a referentských vozidel kraje a kontrole 
dodržování Pracovního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen „Zápis o 
kontrole“). 
II. ukládá předsedkyni KV předložit Zápis o kontrole na jednání Zastupitelstva KHK                        
dne 1. 12. 2011. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
  
USNESENÍ 29/60/2011/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  Zápis o kontrole využívání služebních a referentských vozidel kraje a kontrole 

dodržování Pracovního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen 
"Zápis o kontrole") 

II.  u k l á d á  
  předsedkyni kontrolního výboru předložit Zápis o kontrole na jednání Zastupitelstva 

KHK dne 1. 12. 2011 
 
 
K bodu 5 
Informace o prováděných kontrolách 
Předsedkyně KV shrnula prováděné kontroly, závěry a přínos pro činnost kraje. Kontrola 
využívání služebních a referentských vozidel kraje a kontrola dodržování Pracovního řádu 
krajského úřadu královéhradeckého kraje byla uzavřena. Plánovaná následná kontrola – 
Konkurzní řízení na místo ředitele/ky školy zřizované Královéhradeckým krajem – soulad 
s vyhláškou MŠMT č. 59/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích 
(konkurzní řízení uskutečněná v roce 2010 a 2011) bude uzavřena dnes a na listopadovém 
jednání KV bude schválen zápis. 
 
  
K bodu 6 
Schválení kontroly USNESENÍ ZK/5/254/2009 – Poskytnutí účelové dotace v celkové výši 2 
000 tis. Kč na rok 2009 SDH pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a 
Okresní sdružení KHK na zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace, a to 
600 tis. na kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje – dle plánu činnosti kontrolního 
výboru na rok 2011  
 
Předmět kontroly: USNESENÍ ZK/5/254/2009 – Poskytnutí účelové dotace v celkové výši 2 000 
tis. Kč na rok 2009 SDH pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní 
sdružení KHK na zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace, a to 600 tis. na 
kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje – dle plánu činnosti kontrolního výboru na rok 
2011. Kontrolní skupina: celý kontrolní výbor. 
Termín uzavření kontroly: konec listopadu 2011. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV 
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I. schvaluje kontrolu USNESENÍ ZK/5/254/2009 – Poskytnutí účelové dotace v celkové výši 
2 000 tis. Kč na rok 2009 SDH pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní 
sdružení KHK na zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace, a to 600 tis. na 
kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje.  
Složení kontrolní skupiny: celý kontrolní výbor. 
Termín uzavření kontroly: do prosincového jednání KV. 
II. ukládá předsedkyni KV zajistit materiály ke kontrole. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
  
USNESENÍ 29/61/2011/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  kontrolu USNESENÍ ZK/5/254/2009   Poskytnutí účelové dotace v celkové výši 2 

000 tis. Kč na rok 2009 SDH pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a 
Okresní sdružení KHK na zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace, a 
to 600 tis. na kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje.  
Složení kontrolní skupiny: celý kontrolní výbor. 
Termín uzavření kontroly: do prosincového jednání KV. 
 

II.  u k l á d á  
  předsedkyni kontrolního výboru zajistit materiály ke kontrole 
 
 
K bodu 7  
Plnění usnesení Rady a Zastupitelstva KHK 
KV provede kontrolu nesplněných usnesení Zastupitelstva a Rady KHK ke dni 19. 10. 2011. 
Členové KV byli vyzváni, aby si prostudovali materiály, nesrovnalosti a závěry poznámkovali a 
průběžně zasílali e-mailem předsedkyni KV. Na základě pokynů, žádostí a poznámek členů KV 
předsedkyně KV shromáždí požadované materiály a případně pozve k podání vysvětlení 
příslušné pracovníky krajského úřadu. 
Termín kontroly nesplněných usnesení Zastupitelstva a Rady KHK ke dni 19. 10. 2011 byl 
navržen a schválen na den 9. 11. 2011 po ukončení 30. jednání KV, neboť ke kontrole bude 
využita zasedací místnost Josefa Čapka. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje kontrolu nesplněných usnesení 
Zastupitelstva a Rady KHK ke dni 19. 10. 2011. 
Složení kontrolní skupiny: celý kontrolní výbor. 
Termín uzavření kontroly: prosincové jednání KV dne 14. 12. 2011.  
 
Hlasování: 
   Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
  
USNESENÍ 29/62/2011/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
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I. s c h v a l u j e  
  kontrolu nesplněných usnesení Zastupitelstva a Rady KHK ke dni 19. 10. 2011. 

Složení kontrolní skupiny: celý kontrolní výbor. 
Termín uzavření kontroly: prosincové jednání KV dne 14. 12. 2011.  
 

 
 
K bodu 8 
Různé, diskuse (prosincové sváteční jednání, VOS Jičín – informace o dalším postupu 
řešení podnětu z 12. 1. 2011)  
Prosincového jednání – sváteční oběd se uskuteční po prosincovém zasedání KV, a to v 11,30 
v restauraci MEXITA.  
Dále předsedkyně KV seznámila členy s dalšími skutečnostmi ohledně kauzy VOS Jičín – 
problematika vztahu k náležitostem kolem smluv na srážkové vody (informace ze strany SÚS - 
pouze obecná sdělení).  
Diskuse: Mgr. Šormová, p. Řehák, Bc. Kalenda, p. Švenka. 
Výsledkem diskuse byl návrh předsedkyně KV písemně požádat o informace Ing. Vrbu a Ing. 
Štěpána. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV ukládá předsedkyni KV písemně požádat 
o sdělení o dalším vývoji při řešení podnětu VOS Jičín ze dne 12. 1. 2011. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 5 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 
USNESENÍ 29/63/2011/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. u k l á d á  
  předsedkyni kontrolního výboru písemně požádat o sdělení o dalším vývoji při řešení 

podnětu VOS Jičín ze dne 12. 1. 2011 
 
 
 
Závěr 
 

Předsedkyně KV poděkovala členům kontrolního výboru za účast na jednání a diskusní 
příspěvky. S ohledem na vyčerpání všech bodů jednání KV v 10,30 hodin ukončila. Další 
jednání se uskuteční dne 9. 11. 2011.  

 
 
 

 
 
 
Zapsala:  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


