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Z á p i s 

 
z 3. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 25. 3. 2009 od 9,00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

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

Petr Stejskal (dostavil se v 9,10 h), Karel Švenka, Miroslava Hlavová (tajemnice), 
Mgr. Alena Koukalová (host)  

 
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 2. jednání kontrolního výboru  
  5.  Zásady kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

- schválené úpravy  
  6.  Vyjádření vedoucího odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k 

závěrům z kontroly konkurzních řízení na místo ředitele/ky školy zřizované 
Královéhradeckým krajem - soulad s vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb., o 
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích  

  7.  Informace o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje za roky 2002 - 2007 (nesplněná). Projednání a schválení "Zápisu o provedené 
kontrole"  

  8.  Kontrola usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za roky 2002 - 2007 
(splněná) - jmenování kontrolní skupiny, stanovení termínu zahájení kontroly  

  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 

 
Předsedkyně kontrolního výboru uvítala přítomné. Jako ověřovatele zápisu navrhla člena 
kontrolního výboru pana Jana Béma. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení pana Jana Béma jako ověřovatele 
zápisu z 3. jednání kontrolního výboru. 
 
 



 2

 Hlasování: 
         Pro  5  
         Proti  0  
         Zdržel se 1  
 
 
 USNESENÍ 3/18/2009/VK 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  Jana Béma ověřovatelem zápisu z 3. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu jednání  
Program jednání byl uveden v pozvánce na 3. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ze dne 16. 3. 2009. Předsedkyně kontrolního výboru navrhla hlasovat o 
navrženém programu jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení programu 3. jednání kontrolního 
výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  6 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 3/19/2009/VK 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 3. 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 18. 2. 2009 do 24. 3. 2009, bližší informace 
podala o stížnostech týkajících se samostatné působnosti krajského úřadu.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor bere na vědomí informaci o 
vyřizování stížností.  
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
  
 
 USNESENÍ 3/20/2009/VK 
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 
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K bodu 4 
Kontrola plnění přijatých usnesení na 2. jednání kontrolního výboru  
Předsedkyně kontrolního výboru informovala o plnění usnesení přijatých na 2. jednání 
kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 

- usnesení č. 2/13/2009 splněno  
- usnesení č. 2/14/2009 Jednací řád Zastupitelstva KHK po doplnění o případné další 

návrhy z politických klubů bude předložen zastupitelstvu na jednání dne 16. 4. 2009 
- usnesení č. 2/15/2009 Zápis o kontrole konkurzních řízení na místo ředitele/ky školy 

zřizované KHK bude spolu s „Vyjádřením“ vedoucího odboru školství krajského úřadu 
předložen Zastupitelstvu KHK, které se uskuteční dne 16. 4. 2009 

- usnesení č. 2/17/2009 splněno  
Ve věci podnětu pana Dlaba budou doplňující informace poskytnuty ze strany SÚS 
Královéhradeckého kraje po ukončení výběrového řízení na místo ředitele.  
Elektronické hlasování – kontrolní výbor nebude přijímat usnesení, bude řešeno individuálně, 
případ od případu 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení – kontrolní výbor bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení přijatých na 2. jednání kontrolního výboru 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 3/21/2009/VK 
Kontrolní výbor Zastupitelstva 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 2. zasedání kontrolního výboru 
 
 
K bodu 5 
Zásady kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje - 
schválené úpravy  
Konečná verze Zásad byla všem členům kontrolního výboru odeslána elektronickou poštou, 
připomínky předsedkyně neobdržela. V rámci diskuse navrhovaná formální úprava byla 
akceptována a bude upravena v textu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení – kontrolní výbor projednal a tedy schvaluje 
upravené a doplněné Zásady kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
Dále kontrolní výbor ukládá Mgr. Šormové předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
dne 16. 4. 2009 návrh na schválení upravených a doplněných Zásad kontrolní činnosti 
kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
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 USNESENÍ 3/22/2009/VK 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  upravené a doplněné Zásady kontrolní činnosti kontrolního výboru 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
II.  u k l á d á  
  Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru, předložit Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje dne 16. 4. 2009 návrh na schválení Zásad kontrolní 
činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 6 
Vyjádření vedoucího odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k 
závěrům z kontroly konkurzních řízení na místo ředitele/ky školy zřizované 
Královéhradeckým krajem - soulad s vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisích  
Toto vyjádření tvořilo přílohu k elektronicky odeslané pozvánce na 3. jednání kontrolního 
výboru. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor projednal a bere na vědomí 
vyjádření vedoucího odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k závěrům 
z kontroly konkurzních řízení na místo ředitele/ky školy zřizované Královéhradeckým krajem.  
Dále kontrolní výbor předsedkyni ukládá předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 
16. 4. 2009 1. Zápis o kontrole konkurzních řízení na místo ředitele/ky školy zřizované 
Královéhradeckým krajem a Vyjádření vedoucího odboru školství k závěrům z kontroly, 2.  
návrh na schválení přijatých závěrů ze Zápisu o kontrole konkurzních řízení na místo ředitele/ky 
školy zřizované Královéhradeckém krajem. 
 
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 3/23/2009/VK 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l   a   b e r e   n a   v ě d o m í  
  vyjádření vedoucího odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

k závěrům z kontroly konkurzních řízení na místo ředitele/ky školy zřizované 
Královéhradeckým krajem 

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

Královéhradeckého kraje dne 16. 4. 2009: 
1. Zápis o kontrole konkurzních řízení na místo ředitele/ky školy zřizované 
Královéhradeckým krajem a Vyjádření vedoucího odboru školství k závěrům z 
kontroly 
2. návrh na schválení přijatých závěrů ze Zápisu o kontrole konkurzních řízení 
na místo ředitele/ky školy zřizované Královéhradeckým krajem 

 
 
K bodu 7 
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Informace o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
za roky 2002 - 2007 (nesplněná). Projednání a schválení "Zápisu o provedené kontrole"  
Zápis byl zaslán příloze pozvánky na 3. jednání kontrolního výboru. Diskusi k tomuto bodu řídil 
místopředseda kontrolního výboru pan Petr Luska z důvodu 30ti minutové nepřítomnosti 
předsedkyně kontrolního výboru. Po návratu předsedkyně kontrolního výboru pan Luska shrnul 
závěry diskuse a předal vedení jednání zpět předsedkyni.  
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor projednal a tedy schvaluje 
Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za roky 2002 – 2007, 
usnesení ZK 28/1960/2008 a ZK 30/2252/2008 (dále jen Zápis). 
Dále kontrolní výbor ukládá předsedkyni  
1. Předat Zápis k vyjádření kontrolovaným osobám – Ing. Burianovi, p. Hronovské a p. 
Nesvačilové 
2. předložit následně Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje Zápis, Vyjádření kontrolovaných 
osob a návrh na schválení přijatých závěrů uvedených v Zápise. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 3/24/2009/VK 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za 

roky 2002 - 2007, usnesení ZK 28/1960/2008 a ZK 30/2252/2008 (dále jen Zápis) 
II.  u k l á d á  
  Mgr. Táně Šormové, předsedkyni kontrolního výboru, předat Zápis k vyjádření 

kontrolovaným osobám - Ing. Burianovi, p. Hronovské a p. Nesvačilové 
a následně předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje Zápis, Vyjádření 
kontrolovaných osob a návrh na schválení přijatých závěrů uvedených v Zápise 

 
 
K bodu 8 
Kontrola usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za roky 2002 - 2007 (splněná) - 
jmenování kontrolní skupiny, stanovení termínu zahájení kontroly  
Tato kontrola je součástí plánu práce kontrolního výboru. Předmětem kontroly bude plnění 
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za roky 2004 – 2007. Kontrola bude 
namátková, termín kontroly byl stanoven na 7. 4. 2009 od 9,00 hodin. Složení pověření kontrolní 
skupiny: p. Švenka, Mgr. Šormová, p. Řehák, Bc. Kalenda. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení - kontrolní výbor schvaluje program kontroly 
plnění usnesení Zastupitelstva KHK za roky 2004 – 2007 (namátková kontrola splněných 
usnesení) dle Zásad kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, čl. 2 a postup výběru kontrolovaných usnesení. 
Dále kontrolní výbor ukládá Mgr. Šormové: 1. svolat kontrolní skupinu dle schváleného termínu, 
2. informovat dotčené osoby o kontrole, 3. zajistit podkladové materiály potřebné ke kontrole 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
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 USNESENÍ 3/25/2009/VK 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  1. program kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za 

roky 2004 - 2007 (namátková kontrola splnění usnesení) dle Zásad kontrolní 
činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, článek 2. 
2. postup výběru kontrolovaných usnesení 

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

1. svolat kontrolní skupinu dle schváleného termínu 
2. informovat dotčené osoby o kontrole 
3. zajistit podkladové materiály potřebné ke kontrole 

 
 
K bodu 9 
Různé. Diskuse  
Stížnost ve věci střední průmyslové školy vezme kontrolní výbor na vědomí, prošetřením se 
zabývá krajský úřad, bližší informace podala Mgr. Koukalová. V rámci diskuse navrhnul Ing. 
Stejskal zařadit tuto příspěvkovou organizaci do plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru. 
Zpráva o vyřizování petic doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí 2008 a Zpráva o 
vyřizování stížností doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí 2008 – členové 
kontrolního výboru obdrželi na vědomí elektronickou poštou. 
Metodický pokyn ke konkurzním řízením vedoucího odboru školství krajského úřadu – doplnit o 
způsob naložení s předkládanými materiály (koncepce) vítězného (jmenovaného) uchazeče. 
 
Návrh –  hlasovat o přijetí usnesení – kontrolní výbor bere na vědomí: 1. stížnost Ing. Emila 
Rumla ze dne 27. 2. 2009 adresovanou radnímu Jiřímu Noskovi, 2. informace o Zprávě o 
vyřizování petic doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí 2008, 3. informace o 
Zprávě o vyřizování stížností doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí 2008. 
Dále kontrolní výbor ukládá Mgr. Šormové: 1. odpovědět Ing. Rumlovi, 2. projednat s vedoucím 
odboru školství krajského úřadu závěr z diskuse k Metodickému pokynu ke konkurzním řízením. 
 
 Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 3/26/2009/VK 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  1. stížnost Ing. Emila Rumla ze dne 27. 2. 2009 adresovanou radnímu Jiřímu 

Noskovi. 
2. informace o Zprávě o vyřizování petic doručených Královéhradeckému kraji 
ve II. pololetí 2008. 
3. informace o Zprávě o vyřizování stížností doručených Královéhradeckému 
kraji ve II. pololetí 2008. 

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

1. odpovědět Ing. Rumlovi. 
2. projednat s vedoucím odboru školství krajského úřadu závěr z diskuse k 
Metodickému pokynu ke konkurzním řízením. 
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K bodu 10 
Závěr  
Další jednání kontrolního výboru proběhne dne 22. 4. 2009. Bylo navrhnuto místo jednání 
v budově Studijní a vědecké knihovny, kontrolní výbor využije tuto nabídku v rámci prohlídky 
příspěvkové organizace, ale samotné jednání bude probíhat v zasedací místnosti krajského úřadu. 
Závěrem předsedkyně poděkovala členům kontrolního výboru za účast na jednání a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 11,10 hodin jednání ukončila. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala:  

……………………………………….. 
Mgr. Táňa Šormová  

…………………………………………. 
Jan Bém 


