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Z á p i s 

 
z 33. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. 2. 2012 od 9,00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni:   Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém, Bc. Otakar Kalenda, Bc. Petr Luska, Ing. Petr 

Stejskal, Luboš Řehák, Mgr. Alena Koukalová (host), M. Hlavová (tajemnice)  
 
Omluveni:  Karel Švenka   
 

Program jednání: 

 
  1.  Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
  2.  Schválení programu jednání  
  3.  Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)  
  4.  Kontrola plnění usnesení z 32. jednání kontrolního výboru  
  5.  Informace o kontrole 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 (rozšířeno o rok 2010)  

  6.  Schválení zápisu z kontroly USNESENÍ ZK/5/254/2009  
  7.  Schválení kontrol usnesení RK/33/1586/2010,  RK/23/1260/2011 a ZK/19/1349/2011 

kontrolních skupin a termínů kontrol  
  8.  Různé  
 
 
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 33. jednání KV pana     
Ing. Petra Stejskala. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Petra Stejskala 
ověřovatelem zápisu z 33. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 6 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 33/6/2012/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
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I.  s c h v a l u j e  
  pana Ing. Petra Stejskala ověřovatelem zápisu z 33. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu jednání  
K navrženému programu jednání nebyly ze strany členů KV připomínky.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 33. jednání 
Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 6 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
  
USNESENÍ 33/7/2012/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  program 33. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 3 
Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)  
Mgr. Koukalová seznámila členy kontrolního výboru s počtem přijatých a vyřízených stížností 
za období od 11. 1. 2012 do 7. 2. 2012, ke stížnostem v samostatné působnosti podala podrobné 
informace o jejich obsahu. 
Dále pak Mgr. Koukalová upozornila, že na jednání Rady KHK v příštím týdnu bude přeložena 
zpráva o stížnostech za II. pololetí 2011 a následně bude odeslána na vědomí členům KV. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí zprávu Mgr. Koukalové o 
vyřizování stížností za období od 11. 1. 2012 do 7. 2. 2012. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 6 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 33/8/2012/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu Mgr. Koukalové o vyřizování stížností za období od 11. 1. 2012 do 7. 2. 2012 
 
 
K bodu 4 
Kontrola pln ění usnesení z 32. jednání KV  
USNESENÍ 31/79/2011/VK bylo přesunuto na 32. jednání – SPLNĚNO 
USNESENÍ 32/5/2012/VK – SPLNĚNO 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informaci o plnění 
usnesení z 32. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 6 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 33/9/2012/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o plnění usnesení z 32. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 5 
Informace o kontrole 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 (rozšířeno o rok 2010) 
 
Předsedkyně KV informativně pro všechny členy KV shrnula kontrolu – kontrolní skupina 
prošla všechny dostupné materiály za rok 2009 a 2010. Závěry jsou popsány v zápise o kontrole, 
který je velmi podrobný s ohledem na zjištění.  
Dotazy a připomínky k průběhu kontroly ze strany členů KV nebyly. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o průběhu 
kontroly USNESENÍ ZK/5/254/2009. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 6 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 33/10/2012/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o průběhu kontroly USNESENÍ ZK/5/254/2009 
 
 
K bodu 6 
Schválení zápisu z kontroly USNESENÍ ZK/5/254/2009 
Bc. Kalenda poděkoval paní předsedkyni za podrobný zápis a ještě navrhl doplnění zápisu                
o kontrole (v oblasti doporučení ke vztahu k odboru). Zápis byl doplněn a předán ostatním 
členům KV k připomínkám. K zápisu nebyly ze strany členů KV připomínky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV  
I. schvaluje Zápis o kontrole 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 
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tis. na kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje (rozšířeno o rok 2010) dále jen „Zápis                   
o kontrole“ 
 
II. ukládá předsedkyni KV předložit Zápis o kontrole na jednání Zastupitelstva KHK dne 22. 3. 
2012. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 6 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
  
USNESENÍ 33/11/2012/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  Zápis o kontrole 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 
(rozšířeno o rok 2010) dále jen "Zápis o kontrole" 

II.  u k l á d á  
  předsedkyni KV předložit Zápis o kontrole na jednání Zastupitelstva KHK dne 22. 3. 

2012. 
 
 
K bodu 7 
Schválení kontrol usnesení RK/33/1586/2010,  RK/23/1260/2011 a ZK/19/1349/2011 
kontrolních skupin a termínů kontrol 
 
Předmět kontroly: usnesení RK/33/1586/2010. Kontrolní skupina: vedoucí Mgr. Šormová, 
členové Ing. Stejskal, Bc. Luska. Termín uzavření kontroly: konec března 2012.  
Předmět kontroly: usnesení RK/23/1260/2011. Kontrolní skupina: vedoucí Mgr. Šormová, 
členové p. Řehák, Bc. Kalenda, Bc. Luska. Termín uzavření kontroly: konec března 2012.  
Předmět kontroly: usnesení ZK/19/1349/2011. Kontrolní skupina: vedoucí Mgr. Šormová, 
členové p. Švenka, Bc. Kalenda. Termín uzavření kontroly: konec března 2012.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje kontrolu vybraných usnesení 
Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje: 
 
Předmět kontroly: usnesení RK/33/1586/2010 
Kontrolní skupina: vedoucí Mgr. Šormová, členové Ing. Stejskal, Bc. Luska 
Termín uzavření kontroly: konec března 2012  
 
Předmět kontroly: usnesení RK/23/1260/2011   
Kontrolní skupina: vedoucí Mgr. Šormová, členové p. Řehák, Bc. Kalenda, Bc. Luska 
Termín uzavření kontroly: konec března 2012  
 
Předmět kontroly: usnesení ZK/19/1349/2011  
Kontrolní skupina: vedoucí Mgr. Šormová, členové p. Švenka, Bc. Kalenda 
Termín uzavření kontroly: konec března 2012  
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 Hlasování: 
   Pro  - 6 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
  
USNESENÍ 33/12/2012/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  KV schvaluje kontrolu vybraných usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého 

kraje:  
 
Předmět kontroly: usnesení RK/33/1586/2010 
Kontrolní skupina: vedoucí Mgr. Šormová, členové Ing. Stejskal, Bc. Luska 
Termín uzavření kontroly: konec března 2012  
 
Předmět kontroly: usnesení RK/23/1260/2011  
Kontrolní skupina: vedoucí Mgr. Šormová, členové p. Řehák, Bc. Kalenda, Bc. Luska 
Termín uzavření kontroly: konec března 2012  
 
Předmět kontroly: usnesení ZK/19/1349/2011  
Kontrolní skupina: vedoucí Mgr. Šormová, členové p. Švenka, Bc. Kalenda 
Termín uzavření kontroly: konec března 2012  
 

 
K bodu 8  
Různé 
V rámci diskuse byli informováni nečlenové zastupitelstva z řad členů KV o výsledku lednového 
zasedání Zastupitelstva KHK ohledně Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky Hradec Králové – zastupitelstvo schválilo sloučení se Střední odbornou školou 
veřejnosprávní a sociální ve Stěžerách. 
 
Další informace předaná předsedkyní KV se týkala podnětu ohledně prošetření postupu Správy a 
údržby silnic Královéhradeckého kraje od Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín a dalších 
možností řešení sporu.  
 
K výše uvedenému nebyly ze strany členů KV připomínky. 
 
 
Závěr  
 
Předsedkyně KV poděkovala členům kontrolního výboru za účast na jednání a diskusní 
příspěvky a s ohledem na vyčerpání všech bodů jednání KV v 10,00 hodin ukončila. Další 
zasedání KV se uskuteční dne 7. 3. 2012 od 9,00 hodin.  

  
 

 

 
Zapsala:  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


