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Z á p i s 

 
z 5. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. 5. 2009 od 9,00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni:   
Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém, Bc. Otakar Kalenda, Petr Luska, Ing. Petr Stejskal, Karel Švenka, 
Miroslava Hlavová (tajemnice), Mgr. Alena Koukalová (host), Luboš Řehák 
 
Nepřítomni:  
 
   
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
  2.  Schválení programu jednání  
  3.  Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)  
  4.  Stížnost paní Heleny Macháčkové  
  5.  Kontrola plnění přijatých usnesení na 4. jednání kontrolního výboru  
  6.  Zápis o kontrole usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za roky 2004 - 

2007 (splněná)  
  7.  Program nové kontroly  
  8.  Jmenování kontrolní skupiny  
  9.  Různé. Diskuse  
  10.  Závěr  
 
 
Jednání v  9,00 hodin zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Mgr. Táňa Šormová. 
 
 
 
K bodu l 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání 
Předsedkyně kontrolního výboru uvítala přítomné. Konstatovala, že na jednání se zatím 
nedostavil pan Luboš Řehák. Jako ověřovatele zápisu navrhla člena kontrolního výboru pana 
Petra Lusku 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení pana Petra Lusky jako ověřovatele 
zápisu z 5. jednání kontrolního výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  5 
         Proti  0  
         Zdržel se 1 
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 USNESENÍ 5/35/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  pana Petra Lusku ověřovatelem zápisu z 5. jednání kontrolního výboru 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu jednání  
Program jednání byl uveden na pozvánce na 5. jednání kontrolního výboru ze dne 6. 5. 2009, 
včetně příloh k bodu 4 a 6, která byla odeslána členům výboru elektronickou poštou. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení programu 5. Jednání kontrolního 
výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  6  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 5/36/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 5. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 3 
Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)  
Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí, odboru vnitra a krajský 
živnostenský úřad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje informovala kontrolní výbor o 
počtu přijatých a vyřízených stížností v období od 22. 4. 2009 do 12. 5. 2009. Podrobné 
informace podala o stížnostech týkajících se samostatné působnosti krajského úřadu. 
V 9,10 hodin se k jednání kontrolního výboru připojit pan Luboš Řehák. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení – kontrolní výbor bere na vědomí informaci o 
vyřizování stížností od Mgr. Aleny Koukalové. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 5/37/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o vyřizování stížností od Mgr. Aleny Koukalové 
 
 
K bodu 4 
Stížnost Heleny Macháčkové  
Členové kontrolního výboru byli seznámeni se stížností paní Heleny Macháčkové ze dne 28. 4. 
2009, která byla kontrolnímu výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doručena dne             
30. 4. 2009, kterou obdrželi elektronicky s pozvánkou. 
Předsedkyně kontrolního výboru upozornila ostatní členy na skutečnost, že vzhledem ke 
složitosti dané problematiky, by kontrolní výbor měl prošetřit postup radního Tippnera ve vztahu 
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k paní Macháčkové, ostatní záležitosti týkající se postupu odborů krajského úřadu ve věci řízení 
nejsou v kompetenci kontrolního výboru. 
Pan Bém, se znalostí věci, podal ostatním členům výboru velmi podrobné informace týkající se 
situace paní Macháčkové, která trvá již od roku 2000. Poté Mgr. Koukalová doplnila informace 
z hlediska oddělení stížností a dozoru obcí, které podání paní Macháčkové také šetřilo. V rámci 
diskuse členové kontrolního výboru stanovili další postup. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení, že kontrolní výbor  
I. bere na vědomí stížnost paní Heleny Macháčkové ze dne 28. 4. 2009  
II. ukládá předsedkyni kontrolního výboru  
1. projednat s gestorem pro oblast životního prostředí a zemědělství vyřizování záležitostí paní 
Heleny Macháčkové ze dne 15. 2. A 13. 4. 2009 
2. písemně odpovědět paní Heleně Macháčkové na stížnost ze dne 28. 4. 2009 
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 5/38/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  stížnost paní Heleny Macháčkové na Radu Královéhradeckého kraje ze dne 

28. 4. 2009 
II.  u k l á d á  
 1. Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru 

projednat s gestorem pro oblast životního prostředí a zemědělství vyřizování 
záležitostí paní Heleny Macháčkové ze dne 15. 2. 2009 a 13. 4. 2009 

 2. Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru 
písemně odpovědět paní Heleně Macháčkové  

 
 
K bodu 5 
Kontrola plnění přijatých usnesení na 4. jednání kontrolního výboru  
Předsedkyně kontrolního výboru informovala o plnění usnesení VK/4/32/2009: 
V bodě 1 plnění usnesení trvá, bude předloženo Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne                        
28. 5. 2009. 
V bodě 2 trvá s ohledem na časovou zaneprázdněnost gestora pro oblast zdravotnictví  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení – kontrolní výbor bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení přijatého na 4. jednání kontrolního výboru.  
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 5/39/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  bere na vědomí informaci Mgr. Táni Šormové, předsedkyně kontrolního výboru 

o plnění usnesení přijatého na 4. jednání kontrolního výboru 
 
 
K bodu 6 
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Zápis o kontrole usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za roky 2004 - 2007 
(splněná)  
Zápis o kontrole obdrželi elektronickou poštou všichni členové kontrolního výboru, na základě 
podaných návrhů na doplnění byl zápis opraven a v konečné podobě schválen. 
V rámci diskuse o doplnění seznámila předsedkyně ostatní členy výboru o domluvené exkurzi 
v zařízení „Dům sociálních služeb pro seniory Kropáčka“, která se uskuteční dne 21. 5. 2009 ve 
14,00 hodin.  Dle dohody se exkurze zúčastní v rámci časových možností pan Bc. Kalenda, Mgr. 
Šormová, p. Bém a Ing. Stejskal. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení, že kontrolní výbor 
I. schvaluje Zápis o kontrole usnesení Zastupitelstva KHK za roky 2004 – 2007 (splněná) 
II. ukládá předsedkyni kontrolního výboru předat zápis k vyjádření kontrolovaným osobám a 
následně předložit Zastupitelstvu KHK nejpozději do 18. 6. 2009 
 
 Hlasování: 
         Pro  6 
         Proti  0 
         Zdržel se 1 
 
 USNESENÍ 5/40/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  Zápis o kontrole usnesení Zastupitelstva královéhradeckého kraje za roky 2004 -

2007 (splněná) 
II.  u k l á d á  
  Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru předat Zápis o kontrole k 

vyjádření kontrolovaným osobám a následně předložit Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje nejpozději do 18. 6. 2009 

 
 
K bodu 7 
Program nové kontroly  
Kontrolní výbor projednal předložené podněty ke kontrolám týkající se jednak příspěvkových 
organizací nebo kontrol využití dotace Královéhradeckého kraje.  V rámci diskuse týkající se 
programu nové kontroly se členové výboru usnesli, s ohledem na celoroční plán a období, zatím 
novou kontrolu nezahajovat. 
 
 K bodu 8 
Jmenování kontrolní skupiny  
Nebylo předmětem jednání s ohledem na bod 7. 
 
 K bodu 9 
Různé. Diskuse  
Diskuse se nezúčastnil pan Bém, jednání z časových důvodů v 10,30 opustil. 
Pan Luska podal ostatním členům kontrolního výboru informaci týkající se řešení problému 
přístupu do usnesení pro nečleny zastupitelstva (činnost komise rady kraje pro informatiku). 
Vzhledem k aktualizaci jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, ve kterém jsou již zohledněni jako adresáti pozvánky, podkladových 
materiálů pro jednání zastupitelstva, usnesení a zápisu ze zastupitelstva uvedení také členové 
kontrolního a finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva, se daná problematika úzce 
dotýká pana Řeháka a Ing. Stejskala. Je pro ně žádoucí možnost obdržet vždy veškeré materiály 
na CD disku, proto předsedkyně kontrolního výboru uložila panu Luskovi toto vyřešit.  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o uložení panu Petru Luskovi, členovi 
kontrolního výboru v nejkratším možném termínu zajistit CD s materiály pro členy kontrolního 
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výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 Hlasování: 
         Pro  6  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 5/41/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. u k l á d á  
  panu Petru Luskovi, členovi kontrolního výboru  

v nejkratším možném termínu zajistit CD s materiály pro členy kontrolního 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 10 
Závěr  
Závěrem se předsedkyně kontrolního výboru rozloučila s přítomnými, poděkovala za účast a 
upozornila na další jednání, které se uskuteční dne 3. 6. 2009. V otázce plánovaného srpnového 
zasedání kontrolního výboru předsedkyně uvedla, že jednání bude svoláno dle potřeby nebo se 
tato otázka může ještě řešit na červnovém jednání. Potom, vzhledem k tomu, že byly vyčerpány 
všechny body programu, v 10,40 hodin jednání ukončila. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


