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Z á p i s 

 
z 2. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 2. 2009 od 9,00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni:     
Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém, Bc. Otakar Kalenda, Ing. Petr Stejskal, Karel Švenka, Petr Luska 
(dostavil se v 9,08 h), Luboš Řehák (dostavil se v 9,15 h), Miroslava Hlavová (tajemnice), Mgr. 
Alena Koukalová a Mgr. Karel Baše (hosté)  
 
Omluveni: 0  
 
   
 
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 1. jednání  
  5.  Úprava Zásad kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje (Mgr. Baše)  
  6.  Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje (Mgr. Baše)  
  7.  Projednání "Zápisu o kontrole" konkurzních řízení na místo ředitele/ky školy 

zřizované Královéhradeckém krajem - soulad s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích  

  8.  Informace o průběhu kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje  

  9.  Žádost krajské organizace Strany zelených Královéhradeckého kraje  
  10.  Projednání podnětu zastupitele V. Dlaba  
  11.  Různé  
  12.  Závěr  
 
 
Jednání v 9,00 hodin zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Mgr. Táňa Šormová. Uvítala přítomné a upozornila na materiály, které 
byly všem členům výboru předány elektronickou poštou před zasedáním. 
 
 
 
K bodu 1 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
Předsedkyně kontrolního výboru po uvítání přítomných konstatovala, že zatím se na jednání 
nedostavil pan Luska a pan Řehák. Jako ověřovatele zápisu navrhla předsedkyně kontrolního 
výboru Ing. Petra Stejskala. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení Ing. Petra Stejskala jako 
ověřovatele zápisu z 2. jednání kontrolního výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  5  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 2/9/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  Ing. Petra Stejskala ověřovatelem zápisu z 2. jednání kontrolního výboru 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu jednání  
Program jednání byl uveden v pozvánce na 2. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 6. 2. 2009. Předsedkyně kontrolního výboru navrhla hlasovat o 
navrženém programu jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení programu 2. jednání kontrolního 
výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  5 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 2/10/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 2. 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 13. 1. 2009 do 17. 2. 2009.  Dále informovala 
kontrolní výbor, že oddělení stížností a dozoru obcí předložilo Radě Královéhradeckého kraje 
Zprávu o vyřizování stížností za II. pololetí 2008. Po jejím schválení obdrží tuto zprávu 
předsedkyně KV prostřednictvím elektronické pošty. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor bere na vědomí informaci o 
vyřizování stížností.  
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
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 USNESENÍ 2/11/2009/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 
Kontrola plnění přijatých usnesení na 1. jednání  
Předsedkyně kontrolního výboru informovala o plnění usnesení přijatých na 1. jednání 
kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení – kontrolní výbor bere na vědomí informaci 
předsedkyně kontrolního výboru o plnění přijatých usnesení z 1. zasedání KV. 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 2/12/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Mgr. Táni Šormové, předsedkyně kontrolního výboru, o plnění 

přijatých usnesení z 1. zasedání kontrolního výboru 
 
 
K bodu 5 
Úprava Zásad kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje (Mgr. Baše)  
Mgr. Karel Baše, vedoucí oddělení legislativního a právního, odboru vnitra a krajský 
živnostenský úřad, předal členům kontrolního výboru právní názor k úpravám zásad kontrolní 
činnosti kontrolního výboru, proběhla diskuse, v jejímž rámci jednotliví členové kontrolního 
výboru přispěli svými názoru na danou úpravu  a v závěru diskuse Mgr. Baše navrhl, že v rámci 
spolupráce vypracuje nové zásady a předá je Mgr. Šormové k projednání se členy kontrolního 
výboru. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor bere na vědomí informace 
Mgr. Bašeho a ukládá předsedkyni kontrolního výboru dopracovat za spolupráce s Mgr. Bašem 
zásady kontrolní činnosti.  
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 2/13/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Mgr. Karla Baše, vedoucího oddělení legislativního a právního týkající 

se úprav a doplnění Zásad kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

II.  u k l á d á  
  Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru 
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ve spolupráci s Mgr. Karlem Baše, vedoucím oddělení legislativního a právního, 
dopracovat Zásady kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 6 
Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
(Mgr. Baše)  
K úpravě jednacího řádu – v rámci usnesení č. 1/7/2009, které ukládalo předsedkyni kontrolního 
výboru předložit návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva kraje, seznámil Mgr. Baše členy 
kontrolního výboru s fungováním aplikace evidence usnesení a o podmínkách licenční smlouvy 
v tom smyslu, že součástí smlouvy je ujednání o umístění na zařízeních ve vlastnictví kraje. Po 
rozsáhlé diskusi, jejímž závěrem návrh, že danou problematikou by se mohla zabývat komise pro 
informatiku Rady Královéhradeckého kraje a tento technický problém by mohla řešit. V rámci 
doplnění jednacího řádu bylo doporučeno změny koordinovat s ostatními výbory zastupitelstva.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor bere na vědomí informace 
Mgr. Bašeho. Dále předsedkyni kontrolního výboru ukládá předložit Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje změny jednacího řádu schválené v usnesení č. 1/7/2009 přijatého na 1. 
jednání kontrolního výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 2/14/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace a doporučení Mgr. Karla Baše, vedoucího oddělení legislativního a 

právního 
II.  t r v á  
  plnění uloženého usnesení č. 1/7/2009/VK, 

které ukládá 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", bod 2 o písmeno e) 
"členové kontrolního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje", bod 3 o písmeno f) "členové kontrolního výboru, 
kteří nejsou členy Zastupitelstva královéhradeckého kraje" a dále rozšíření 
bodu 4 o písmeno c) členové kontrolního výboru, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje". 

 
 
K bodu 7 
Projednání "Zápisu o kontrole" konkurzních řízení na místo ředitele/ky školy zřizované 
Královéhradeckém krajem - soulad s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisích  
Výše uvedený zápis o kontrole obdrželi všichni členové kontrolního výboru elektronicky, přesto 
byli předsedkyní kontrolního výboru seznámeni s nedostatky, které byly v rámci kontroly 
zjištěny. V zápise byla uvedena doporučení k nápravě. V rámci informativní zprávy o činnosti 
kontrolního výboru, kterou předsedkyně kontrolního výboru pravidelně předkládá Zastupitelstvu 
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Královéhradeckého kraje, bude navrženo usnesení, aby zastupitelstvo uložilo radě kraje přijmout 
opatření odstraňující zjištěné nedostatky, které vyplývají ze zápisu o provedené kontrole.   
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor bere na vědomí informaci o 
provedené kontrole a ukládá předsedkyni kontrolního výboru navrhnout Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje na dalším zasedání usnesení, kterým by uložilo radě kraje přijmout 
opatření odstraňující nedostatky zjištěné kontrolou na odboru SM v agendě konkurzních řízení 
na místo ředitele/ky škol zřizovaných Královéhradeckým krajem.  
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 2/15/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Zápis o kontrole dodržování vyhlášky MŠMT č. 54/2005., o náležitostech 

konkurzního řízení a konkurzních komisích, kterou provedla kontrolní skupina 
kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na odboru školství 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  

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

předložit na dalším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v rámci 
Zprávy o činnosti kontrolního výboru, 
návrh usnesení: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje ukládá Radě 
Královéhradeckého kraje přijmout opatření odstraňující zjištěné nedostatky 
vyplývající ze Zápisu o provedené kontrole kontrolního výboru u odboru školství 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ve věci: konkurzní řízení na místo 
ředitele/ky škol zřizovaných Královéhradeckým krajem, ze dne 30. 1. 2009. 

 
 
K bodu 8 
Informace o průběhu kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
Bc. Otakar Kalenda informoval členy kontrolního výboru o průběhu kontrol plnění usnesení 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Další termín pro kontrolní skupinu je 26. 2. 2009. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení vzít tuto informaci na vědomí.  
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 2/16/2009/VK 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o průběhu kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
 
 
K bodu 9 
Žádost krajské organizace Strany zelených Královéhradeckého kraje  
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Mgr. Šormová seznámila členy kontrolního výboru se žádostí této organizace a s odpovědí, 
kterou jim zaslala a s jejich dalším dopisem.    
 
Návrh –  hlasovat o přijetí usnesení – kontrolní výbor projednal žádost krajské organizace Strany 
zelených a předsedkyni kontrolního výboru ukládá zaslat odpověď – nesouhlasné stanovisko 
předmětné organizaci.  
 
 Hlasování: 
         Pro  5 
         Proti  2  
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 2/17/2009/VK  
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  žádost krajské organizace Strany zelených Královéhradeckého kraje a ukládá Mgr. 

Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru zaslat krajské organizaci odpověď –
nesouhlasné stanovisko. 

 
 
 
 
K bodu 10 
Projednání podnětu zastupitele V. Dlaba  
Předsedkyně kontrolního výboru předala členům k seznámení podání, které obdržela Správa a 
údržba silnic Královéhradeckého kraje týkající se žádosti o informaci o dopravním značení.  
 
Závěr – členové kontrolního výboru vzali toto sdělení na vědomí, Mgr. Šormová požádá o 
doplňující informace Správu a údržbu silnic a p. zastupitele Dlaba a podle toho bude zvážen 
další postup. 
 
 
 
K bodu 11 
Různé  
1. Stížnost adresovaná kontrolnímu výboru – předsedkyně kontrolního výboru obdržela 
předmětné podání na vědomí, k vyřízení tuto stížnost obdržel Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje, dle sdělení Mgr. Aleny Koukalové již probíhá šetření této stížnosti v rámci oddělení 
majetkového a odboru školství. 
 
Závěr – kontrolní výbor bere na vědomí tuto informaci, předsedkyně kontrolního výboru odpoví 
stěžovateli, že kontrolní výbor podání vzal na vědomí a obsahem se zabývá v souladu s Pravidly 
pro vyřizování stížností a peticí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje příslušný odbor.  
 
2. Elektronické hlasování 
Složitá problematika, nutná konzultace s Mgr. Karlem Bašem. 
 
Závěr: tento bod bude přesunut na 3. jednání kontrolního výboru a bude k němu přizván Mgr. 
Karel Baše.  
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Závěr  
 
Předsedkyně poděkovala členům kontrolního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 12,00 hodin jednání ukončila. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsala:  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


