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Z á p i s 

z 6. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 10. 6. 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, 
Luboš Řehák  
Miroslava Hlavová (tajemnice), Mgr. Alena Koukalová (host) 
 
Nepřítomni:  
 
Program jednání: 
 
 1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
 2. Schválení programu jednání  
 3. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)  
 4. Kontrola plnění přijatých usnesení na 5. jednání 
 5. Informace o stavu mostních objektů u obce Pamětník  
 6. Informace o návštěvě „Domu sociálních služeb pro seniory Kropáčka“ (Bc. Kalenda) 
 7. Informace o jednání s Ing. Tippnerem – kauza „Znečištění studny“ 

8. Informace o pokračování stížností na ředitelku střední školy Hradec Králové 
9. Příprava nových kontrolních šetření 
10. Různé 

 
 

 
Jednání v  9,00 hodin zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Mgr. Táňa Šormová.  
 
 
K bodu 1 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
Předsedkyně kontrolního výboru uvítala přítomné. Jako ověřovatele zápisu navrhla člena 
kontrolního výboru pana Karla Švenku. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení pana Karla Švenky jako 
ověřovatele zápisu z 6. jednání kontrolního výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  6  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ  
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  Karla Švenku ověřovatelem zápisu z 6. jednání kontrolního výboru 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 2 
Schválení programu jednání  
Program jednání byl členům kontrolního výboru odeslán elektronickou poštou dne 9. 6. 2009, 
pro členy, kteří program neobdrželi, byl k dispozici v tištěné podobě. 
V rámci diskuse k programu jednání bylo navrhnuto jej doplnit o bod obsahující přehled činností 
ostatních výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK“) k červnu 2009. Jako 
reakce na tento návrh zazněla poznámka, že tento přehled je možno získat z aplikace krajského 
úřadu nazvané „Evidence usnesení“ včetně pozvánek na zasedání a zápisů ze zasedání 
jednotlivých výborů.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o doplnění bodu „přehled činností výborů 
k červnu 2009“ 
 
Hlasování: 
      Pro              1 
      Proti  3 
      Zdržel se             2 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení programu 6. jednání kontrolního 
výboru  
 
 Hlasování: 
         Pro  6 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ  
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 6. 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 za období od 14. 5. 2009 do 9. 6. 2009. Oddělení obdrželo 
celkem 6 stížností v samostatné působnosti, s jejichž obsahem byl kontrolní výbor seznámen. Za 
toto období byly oddělením vyřízeny 2 stížnosti v samostatné působnosti, o průběhu šetření byly 
podány podrobné informace. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor bere na vědomí informaci o 
vyřizování stížností.  
 
 Hlasování: 
         Pro  6 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
  
 
 



 3

USNESENÍ  
Kontrolní výbor Zastupitelstva 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 
Kontrola plnění přijatých usnesení na 5. jednání kontrolního výboru 
Předsedkyně kontrolního výboru informovala o splnění usnesení z 5. jednání kontrolního 
výboru: 
5/38/2009 – ve věci stížnosti paní xxx – usnesení splněno, bylo projednáno dne 2. 6. 2009 
s gestorem pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Tippnerem, stížnost byla 
opodstatněná. 
5/40/2009 – předložit Zastupitelstvu KHK Zápis o kontrole – usnesení bylo splněno, 
zastupitelstvu bylo předloženo na jednání konaném dne 28. 5. 2009. 
5/41/2009 – zajištění CD s materiály (off-line verze aplikace Evidence usnesení) pro členy 
kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva KHK, uloženo panu Petru Luskovi – 
usnesení bylo splněno, Ing. Stejskal i pan Řehák již materiály obdrželi. Nevýhodou této off-line 
verze aplikace Evidence usnesení je nemožnost fulltextového vyhledávání. Toto off-line řešení je 
však přechodné a v budoucnu se předpokládá on-line přístup do aplikace Evidence usnesení 
pomocí Internetu, které fulltextové vyhledávání bude umožňovat. Tento přístup by měl být 
umožněn i  členům kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva KHK. 
Pan Luska dále informoval ostatní členy kontrolního výboru, že DVD s materiály (off-line verze 
Evidence usnesení) poskytne oddělení organizační, odboru vnitra a krajský živnostenský úřad 
Krajského úřadu KHK, na základě požadavků jednotlivých komisí a výborů. Rozsah z hlediska 
historie usnesení si stanoví každý výbor nebo komise dle svých potřeb. Pro potřebu členů 
kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva KHK, by měl postačovat rozsah od začátku 
funkčního období minulého zastupitelstva do současnosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení – kontrolní výbor bere na vědomí informace 
Mgr. Táni Šormové, předsedkyně kontrolního výboru, a pana Petra Lusky, člena kontrolního 
výboru o plnění usnesení přijatých na 5. jednání kontrolního výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  5 
         Proti  0 
         Zdržel se 1  
 
USNESENÍ  
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace Mgr. Táni Šormové, předsedkyně kontrolního výboru, a pana Petra 

Lusky, člena kontrolního výboru o plnění usnesení přijatých na 5. jednání 
kontrolního výboru 
 

 
 
K bodu 5 
Informace o stavu mostních objektů u obce Pamětník.  
V rámci kontroly nesplněných usnesení, konkrétně usnesení č. 11/702/2006, které se týkalo 
nedořešení mostních objektů, podala předsedkyně kontrolního výboru podrobné informace 
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z osobní návštěvy těchto mostních konstrukcí. Dále seznámila členy kontrolního výboru 
s odpovědí vedoucího oddělení silničního hospodářství odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu KHK, F. Čepka, ze dne 11. 3. 2009 adresované obci Žiželice a týkající se stavu 
mostních objektů k k.ú. Loukonosy. Jednání k dopravním omezením mělo proběhnout dne 9. 6. 
2009 na Městském úřadu v Chlumci nad Cidlinou, o závěru z jednání bude předsedkyně 
kontrolního výboru průběžně informovat. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:  
1. Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o odpovědi vedoucího oddělení silničního 
hospodářství F. Čepka ze dne 11. 3. 2009 na stížnost obce Žiželice, týkající se stavu mostních 
objektů v k- ú. Loukonosy, u obce Pamětník. 
2. Kontrolní výbor ukládá Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru, informovat 
ostatní členy o závěrech z jednání k dopravnímu omezení, které se dle uvedené odpovědi pana 
Čepka mělo konat dne 9. 6. 2009 na Městském úřadu v Chlumci nad Cidlinou.  
 
 Hlasování: 
         Pro  6 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ  
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  
  informaci o odpovědi vedoucího oddělení silničního hospodářství F. Čepka ze dne 

11. 3. 2009 na stížnost obce Žiželice, týkající se stavu mostních objektů v k- ú. 
Loukonosy, u obce Pamětník 
 

II.      u k l á d á 
Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru, informovat ostatní členy o 
závěrech z jednání k dopravnímu omezení, které se dle uvedené odpovědi pana 
Čepka mělo konat dne 9. 6. 2009 na Městském úřadu v Chlumci nad Cidlinou  

  
K bodu 6 
Informace o návštěvě „Domu sociálních služeb pro seniory Kropáčka“ (Bc. Kalenda) 
Bc. Otakar Kalenda seznámil ostatní členy kontrolního výboru o průběhu návštěvy v uvedeném 
zařízení služeb pro seniory, kterého se také zúčastnila Mgr. Šormová, v souvislosti s kontrolou 
splněných usnesení Zastupitelstva KHK za roky 2004 – 2007. Prvořadým úkolem tohoto zařízení 
je zajistit pečovatelskou službu (terénní) pro cca 500 klientů. Na základě smluv s klienty také 
poskytují ubytování v kapacitě 16 lůžek (pokoje po dvou osobách). Zařízení je z poloviny 
zaplněno, informace o tomto zařízení je možno nalézt na www stránkách biskupství. V rámci 
diskuse bylo navrženo monitorování tohoto zařízení v rámci činnosti výboru pro sociální věci 
Zastupitelstva KHK. Vzhledem ke statutu tohoto zařízení k tomuto zřejmě není žádný výbor 
zastupitelstva kompetentní, pokud se nejedná o kontrolu čerpání finančních příspěvků KHK. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor bere na vědomí informace 
Bc. Otakara Kalendy o návštěvě „Domu sociálních služeb pro seniory Kropáčka“. 
 
 
 Hlasování: 
         Pro  5 
         Proti  1  
         Zdržel se 0  
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USNESENÍ  
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace Bc. Otakara Kalendy o návštěvě „Domu sociálních služeb pro seniory 

Kropáčka“. 
 

    
K bodu 7 
Informace o jednání s Ing. Tippnerem v kauze „Znečištění studny“ 
Mgr. Šormová seznámila členy kontrolního výboru o průběhu jednání s Ing. Tippnerem, 
gestorem pro oblast životního prostředí a zemědělství, ve věci stížností týkajících se znečištění 
studny. Dle informací gestora byly obě stížnosti předány úředníkům odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu KHK k vyřízení. Po věcné stránce by řešením této stížnosti mohlo 
být připojení na čističku souseda paní xxx která by měla být 15. 6. 2009 zkolaudována. 
Kontrolní výbor provede následně návštěvu na místě za účelem zjištění, zda došlo k nápravě 
daného stavu. Na jednání dorazil pan Řehák s omluvou. 
 
Návrh  –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 
1. Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o jednání s Ing. Tippnerem ve věci stížností p. xxx 
na řešení kauzy znečištění studny. 
2. Kontrolní výbor ukládá Mgr. Šormové dále kontrolovat postup při dořešení této uvedené 
kauzy, znovu jednat s Ing. Tippnerem ve věci odpovědí na dopisy p. xxx a zajistit kontrolu 
splnění na místě – v Kocléřově. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ  
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í   
  informaci o jednání s Ing. Tippnerem ve věci stížností p. Macháčkové na řešení 

kauzy znečištění studny  
 

  
 II. u k l á d á 

Mgr. Šormové, předsedkyni kontrolního výboru, dále kontrolovat postup při 
dořešení této uvedené kauzy, znovu jednat s Ing. Tippnerem ve věci odpovědí na 
dopisy p. Macháčkové a zajistit kontrolu splnění na místě  

 
K bodu 8 
Informace o pokračování stížnosti na ředitelku střední školy v Hradci Králové 
Mgr. Šormová předala členům kontrolního výboru na vědomí další informace stěžovatele, které 
obdržela elektronickou poštou. Stejné vyjádření obdržel k vyřízení PhDr. Bc. Jiří Nosek, gestor 
odboru školství. V souvislosti s již provedenými šetřeními krajského úřadu a dalších institucí u 
střední školy navrhla předsedkyně kontrolního výboru zařadit tuto střední školu v rámci kontrol 
příspěvkových organizací do plánu kontrolní činnosti výboru. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:  
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1. Kontrolní výbor bere na vědomí další informaci ve věci stížnosti na ředitelku střední školy 
v Hradci Králové. 
2. Kontrolní výbor ukládá Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru, požádat odbor 
školství o průběžnou informaci o řešení této stížnosti. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ  
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  
  další informaci ve věci stížnosti na ředitelku střední školy v Hradci Králové 
 
II. u k l á d á 

Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru, požádat odbor školství o 
průběžnou informaci o řešení této stížnosti 

 
          
K bodu 9 
Příprava nových kontrolních šetření. 
Dle plánu práce kontrolního výboru bude provedena: 
1. Kontrola využití poskytnuté mimořádné účelové dotace pro Diecézní katolickou charitu 
Hradec Králové na realizaci podporované činnosti „Právní a sociální poradenství pro žadatele o 
udělení mezinárodní ochrany s využitím tlumočnických služeb“ ve výši 80.000,- a poskytnutí 
mimořádné dotace na realizaci podporované činnosti nazvané „Zájmové aktivity pro žadatele o 
azyl“ ve výši 30.000,- Kč - USNESENÍ ZK 2/19/2008 
Kontrolní skupina: Mgr. Šormová, vedoucí kontrolní skupiny, Bc. Kalenda a pan Švenka – 
členové kontrolní skupiny. 
Termín provedení kontroly: 11. 6. 2009 – 22. 9. 2009 
 
2.  Kontrola vybraných příspěvkových organizací zřizovaných KHK – Správa a údržba silnic 
Královéhradeckého kraje. 
Kontrolní skupina: Ing. Stejskal – vedoucí kontrolní skupiny, Bc. Kalenda, p. Bém a p. Luska – 
členové kontrolní skupiny. 
Termín provedení kontroly: 11. 6. 2009 – 31. 10. 2009 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
1. Kontrolní výbor schvaluje kontrolu využití poskytnuté mimořádné účelové dotace pro 
Diecézní katolickou charitu Hradec Králové na realizaci podporované činnosti „Právní a sociální 
poradenství pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany s využitím tlumočnických služeb“ ve 
výši 80.000,- a poskytnutí mimořádné dotace na realizaci podporované činnosti nazvané 
„Zájmové aktivity pro žadatele o azyl“ ve výši 30.000,- Kč - USNESENÍ ZK 2/19/2008 a 
kontrolu vybrané příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje. 

2. Kontrolní výbor schvaluje složení kontrolních skupin: Mgr. Šormová, vedoucí kontrolní 
skupiny, Bc. Kalenda a pan Švenka – členové kontrolní skupiny na kontrolu využití poskytnuté 
účelové dotace pro Diecézní katolickou charitu HK dle usnesení ZK 2/19/2008;  Ing. Stejskal – 
vedoucí kontrolní skupiny, Bc. Kalenda, p. Bém a p. Luska – členové kontrolní skupiny 
příspěvkové organizace Správy a údržba silnic Královéhradeckého kraje. 
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Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 

USNESENÍ  
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  

kontrolu využití poskytnuté mimořádné účelové dotace pro Diecézní katolickou 
charitu Hradec Králové na realizaci podporované činnosti „Právní a sociální 
poradenství pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany s využitím tlumočnických 
služeb“ ve výši 80.000,- a poskytnutí mimořádné dotace na realizaci podporované 
činnosti nazvané „Zájmové aktivity pro žadatele o azyl“ ve výši 30.000,- Kč - 
USNESENÍ ZK 2/19/2008 a kontrolu vybrané příspěvkové organizace Správa a 
údržba silnic Královéhradeckého kraje 

 
II. s c h v a l u j e 

složení kontrolních skupin: Mgr. Šormová, vedoucí kontrolní skupiny, Bc. Kalenda 
a pan Švenka – členové kontrolní skupiny na kontrolu využití poskytnuté účelové 
dotace pro Diecézní katolickou charitu HK dle usnesení ZK 2/19/2008;  Ing. Stejskal 
– vedoucí kontrolní skupiny, Bc. Kalenda, p. Bém a p. Luska – členové kontrolní 
skupiny příspěvkové organizace Správy a údržba silnic Královéhradeckého kraje 

  
 
K bodu 10 
Různé 
Předsedkyně kontrolního výboru upozornila na nutnost zjištění stavu plnění nesplněných 
usnesení ze Zápisu o kontrole, výběrová řízení budou předmětem kontroly v rámci kontrol 
příspěvkových organizací. 
 
Závěrem předsedkyně kontrolního výboru poděkovala ostatním členům za půlroční spolupráci, 
popřála příjemnou dovolenou, upozornila na další jednání, které se uskuteční dne 26. 8. 2009 a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 10,40 hodin jednání ukončila. 
 

  

 
 
 
Zapsala:  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


