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Z á p i s 

 
z 1. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12.01.2009 od 10,00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

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

Petr Stejskal, Karel Švenka, Iva Nesvačilová, Miroslava Hlavová, Mgr. Alena 
Koukalová, host.  

 
Omluveni: 0  
   
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
  2.  Schválení programu jednání  
  3.  Schválení termínů jednání kontrolního výboru na rok 2009  
  4.  Volba místopředsedy kontrolního výboru  
  5.  Projednání a schválení plánu práce kontrolního výboru na rok 2009  
  6.  Informace o vyřizování stížností  
  7.  Různé  
 
 
Jednání v 10.00 hodin zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Mgr. Táňa Šormová. Uvítala přítomné, upozornila na materiály, které 
byly všem členům výboru předány před zasedáním, a upozornila členy na přítomnost 
nahrávacího zařízení. 
 
 
 
K bodu 1 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
Předsedkyně kontrolního výboru po uvítání přítomných představila ostatním členům kontrolního 
výboru nečleny zastupitelstva, členy kontrolního výboru, pana Luboše Řeháka a Ing. Petra 
Stejskala. Jako ověřovatele zápisu navrhla předsedkyně kontrolního výboru Bc. Otakara 
Kalendu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení Bc. Otakara Kalendy ověřovatelem 
zápisu z 1. jednání kontrolního výboru.  
 
 Hlasování: 
         Pro  6  
         Proti  0  
         Zdržel se 1 
 
 USNESENÍ 1/1/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
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I. s c h v a l u j e  
  Bc. Otakara Kalendu ověřovatelem zápisu z 1. jednání kontrolního výboru 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu jednání  
Předsedkyně kontrolního výboru navrhla hlasovat o navrženém programu jednání, který byl 
uveden v pozvánce na 1. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze 
dne 17.12.2008. 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení programu 1. Jednání kontrolního 
výboru.  
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 1/2/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 1. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
 
 
K bodu 3 
Schválení termínů jednání kontrolního výboru na rok 2009  
Předsedkyně kontrolního výboru navrhla termíny jednání na rok 2009, které byly uvedeny též 
v pozvánce na 1. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Zahájení 
jednání bylo navrženo s ohledem na dojíždějící členy výboru od 10,00 hodin. Členové navrhli 
zahájit jednání výboru na rok 2009 v daných termínech, ale již od 9,00 hodin. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení termínů jednání kontrolního 
výboru včetně časového údaje o zahájení jednání. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 1/3/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  termíny jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 

12.01.2009 
18.02.2009 
25.03.2009 
22.04.2009 
13.05.2009 
03.06.2009 
26.08.2009 
23.09.2009 
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07.10.2009 
11.11.2009 
16.12.2009 
vždy od 9,00 hodin. 

 
 
K bodu 4 
Volba místopředsedy kontrolního výboru  
Předsedkyně kontrolního výboru navrhla pana Petra Lusku jako místopředsedu kontrolního 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení o volbě místopředsedy kontrolního výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  6 
         Proti  0  
         Zdržel se 1  
 
 USNESENÍ 1/4/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  Petra Lusku, místopředsedou kontrolního výboru Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 5 
Projednání a schválení plánu práce kontrolního výboru na rok 2009  
Předsedkyně kontrolního výboru seznámila členy s návrhem plánu práce kontrolního výboru na 
rok 2009, který jim byl předán před zasedáním, a požádala členy o vyjádření. V rámci diskuse 
týkající se formálních úprav navrženého plánu kontrolní činnosti, řešení stížností a zákonem 
daného oprávnění kontrolnímu výboru (§ 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní 
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů) bylo dohodnuto formální upravení plánu práce.  Diskusi 
ukončila předsedkyně kontrolního výboru přečtením opraveného návrhu plánu práce. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení plánu práce kontrolního výboru na 
rok 2009. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 1/5/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 

rok 2009 dle přílohy 
 
 
 
K bodu 6 
Informace o vyřizování stížností  
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Na 1. jednání kontrolního výboru byla pozvána Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení 
stížností a dozoru obcí, odboru vnitra a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, představila pracovní náplň svého oddělení a informovala o 
evidovaných a vyřízených stížnostech týkajících se samostatné působnosti obcí doručených na 
podatelnu krajského úřadu v období od 21.11. do 12.1.2009. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení, že kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o 
vyřizování stížností. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 1/6/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o vyřizování stížností 
 
 
K bodu 7 
Různé  
Pan Stejskal požádal předsedkyni kontrolního výboru o změnu Jednacího řádu Zastupitelstva a 
výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve smyslu doplnění článku 5 nazvaného 
„Adresáti pozvánky, podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva, usnesení a zápisu ze 
zastupitelstva“, bodu 1 o písmeno f) „členové kontrolního výboru, kteří nejsou členy 
zastupitelstva“, bodu 2 o písmeno e) „členové kontrolního výboru, kteří nejsou členy 
zastupitelstva“, bodu 3 o písmeno f) „členové kontrolního výboru, kteří nejsou členy 
zastupitelstva“ a bodu 4 o písmeno c) „členové kontrolního výboru, kteří nejsou členy 
zastupitelstva“. Kontrolní výbor doporučuje změnu jednacího řádu. 
 
I. 1. Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení uložit předsedkyni kontrolního výboru 
předložení návrhu na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
 
Diskuse k Zásadám kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, které byly projednány na 7. zasedání kontrolního výboru dne 21. ledna 2002 a nabyly 
účinnosti dne 11. dubna 2002. Bc. Kalenda navrhl doplnění článku 5, který se týká zápisu 
z provedené kontroly.  Bc. Kalenda navrhuje mezi bod 3 a 4 včlenit bod s číslem 4 ve znění: 
„Zápis z kontroly bude předložen na nejbližším jednání kontrolního výboru ke schválení“. 
Následně stávající bod 4 navrhuje přečíslovat na bod 5 a doplnit o spojení „a kontrolním 
výborem schválený“. 
 
I. 2. Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení uložit předsedkyni kontrolního výboru 
předložení návrhu na změnu Zásad kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
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 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0  
 
 
 USNESENÍ 1/7/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I.       u k l á d á  
      Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru 

předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na změnu Jednacího 
řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 
v příloze č. 1 článku 5 rozšířit bod 1 o písmeno f) "členové kontrolního výboru, 
kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje", bodu 2 o písmeno 
e) "členové kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje", bodu 3 o písmeno f) "členové kontrolního výboru, 
kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje" a bodu 4 o 
písmeno c) "členové kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje". 
 
u k l á d á 
Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru 
předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na změnu Zásad 
kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ve smyslu doplnění článku 5. Po stávajícím bodu 3 uvedeného článku 5 bude 
následovat bod 4 ve znění „Zápis z kontroly bude předložen na nejbližším 
jednání kontrolního výboru ke schválení“ a dále bude uveden bod 5 ve znění „ 
Podepsaný a kontrolním výborem schválený zápis předloží předseda 
kontrolního výboru zastupitelstvu kraje“. 

 
 
Tajemnice předchozího kontrolního výboru, Iva Nesvačilová, představila nově jmenovanou 
tajemnici kontrolního výboru paní Miroslavu Hlavovou. Členy kontrolního výboru pak 
seznámila s dalšími technickými záležitostmi týkajícími se parkování, cestovních náhrad a 
materiálů. 
 
V souladu s plánem práce požádala předsedkyně kontrolního výboru ostatní členy o navržení 
kontrolní skupiny pro provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje přijatých v rámci předchozích volebních období. 
 
I. 1. Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení schválit kontrolní skupinu ve složení Mgr. 
Táňa Šormová, Bc. Kalenda, p. Švenka a p. Bém. 
 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0  
 
V souladu s plánem práce požádala předsedkyně kontrolního výboru ostatní členy o navržení 
kontrolní skupiny pro provedení kontroly dodržení vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o 



 6

náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v realizovaných konkurzních řízeních 
v letech 2007 - 2008 odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
 
I. 2. Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení schválit kontrolní skupinu ve složení Mgr. 
Táňa Šormová, Ing. Stejskal, p. Luska. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0  
 
 
USNESENÍ 1/8/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
     1. kontrolní skupinu pro provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje ve složení:  
 Mgr. Táňa Šormová 
Bc. Otakar Kalenda 
Karel Švenka 
Jan Bém 
 

 2. kontrolní skupinu pro provedení kontroly dodržení vyhlášky MŠMT č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v 
realizovaných konkurzních řízeních v letech 2007 - 2008 odborem školství 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 
 Mgr. Táňa Šormová 
 Ing. Petr Stejskal 
 Petr Luska 
 

II.  u k l á d á  
  Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru 

informovat členy kontrolních skupin uvedených v bodě I/1 a I/2 o termínu 
provedení kontrol a zajistit podkladové materiály. 
 

 
Závěr 
 

Předsedkyně poděkovala členům kontrolního výboru za účast na jednání výboru a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, ve 12,15 hodin jednání ukončila.  

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


