
19. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

2. 3. 2015 
1 

Z á p i s 
 

z 19. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 2. 3. 2015 od 15:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

 

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát, Ing. Josef Mázl, 

Bc. Zdeňka Šárová, Ing. Zdeněk Urban 

hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Bc. Otakar Kalenda, 

Ing. Miroslav Vrba, MPA 

 

Omluveni:  JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. 

   

Program jednání: 

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  

2. Schválení programu jednání  

3. Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice  

4. Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová) 

5. Kontrola plnění usnesení ze 17. a 18. jednání KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV 

6. Vybrané pokuty a penále (pro Zdravotnický holding Královéhradeckého 

kraje a. s., Královéhradecký kraj) 

7. Finanční transfery Královéhradeckého kraje do společností Zdravotnický holding 

Královéhradeckého kraje a. s. a Centrum investic, rozvoje a inovací (2010-2014) 

8. Darování majetku kraje 

9. Různé  

 

K bodu 1 

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání  
Jednání v 15:05 zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné, upozornil na materiály, 

které byly průběžně členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále 

jen „KV“) zasílány, a seznámil členy s programem jednání.  

 

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu 

z 19. jednání KV.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Petra Kubáta 

ověřovatelem zápisu z 19. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

 Hlasování: 
   Pro  - 5  

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 
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USNESENÍ VK/19/124/2015  

Výbor kontrolní  

I.  schvaluje   
    pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 19. jednání Výboru kontrolního 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

K bodu 2 

Schválení programu jednání  
Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 19. jednání KV elektronickou poštou. 

Předseda KV navrhl změnu názvu bodu programu č. 5 na: „Kontrola plnění usnesení 

ze 17. a 18. jednání KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV.“  

 

diskuze 

 

V souvislosti s revokací usnesení Rady kraje týkající se bodu programu č. 8 „Darování majetku 

kraje“ bylo navrženo tento bod vypustit z 19. jednání KV. K dalším bodům programu nebyly ze 

strany členů KV připomínky. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 19. jednání Výboru 

kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého se změnou názvu bodu č. 5 na „Kontrola plnění 

usnesení ze 17. a 18. jednání KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV“ a s vypuštěním bodu 

č. 8 navrženého programu. 

 Hlasování: 
   Pro  - 5 

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 
 

USNESENÍ VK/19/125/2015  

Výbor kontrolní  

I.  schvaluje   
    program 19. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého se změnou 

názvu bodu č. 5 na „Kontrola plnění usnesení ze 17. a 18. jednání KV a usnesení 

zastupitelstva týkající se KV“ a s vypuštěním bodu č. 8 navrženého programu 

K bodu 3 

Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice 

Předseda KV přivítal pozvané hosty Ing. Mgr. Jiřího Vitvara, Ing. Miroslava Vrbu, MPA 

a Bc. Otakara Kalendu, kteří byli pozváni na toto jednání, a vyzval členy KV k hlasování 

o jejich účasti na 19. jednání KV.  

 

Přítomnost hostů byla jednomyslně schválena. 

 

Předseda KV zrekapituloval situaci ve věci zařízení ÚSP Barevné domky Hajnice a upozornil 

na  podklady, které byly členům KV průběžně zasílány, a kterými se členové na svých 

jednáních zabývali. 
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Seznam doložených podkladů: 
1. Přehled evidovaných stížností v BD Hajnice 2008-2013 

2. Výstupy z jednání pracovní skupiny 

3. Odpovědi ředitelky KÚ na dotazy pracovní skupiny (ad. 2) 

4. Směrnice RKHK k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem 

5. Kontrolní systém a kontrolní řád (příkaz ředitelky KÚ č. 44) 

6. Zřizovací listina BD Hajnice 

kontroly Odboru sociálních věcí (OSV) a oddělení interního auditu a finanční kontroly (VAFK) 

v letech 2009-2013: 

7. OSV 152/2009 + 184/2009 

8. OSV 289/2009 

9. VAFK 2/2010 

10. výzva ředitelce BD Hajnice k doložení nápravných opatření 

11. odpověď ředitelky BD Hajnice na výzvu (viz 10.) ve věci doložení nápravných opatření 

12. tabulka majetku, který je součástí manka, a u kterého se podařilo dohledat informace o jeho 

pořízení 

13. OSV 338/2011 

14. OSV 183/2012 

15. Průběžný zápis z kontroly BD Hajnice –majetek (zápis o odstranění závad) 

16. 4/VAFK /PO/2013 

17. trestní oznámení ve věci podezření spáchání TČ (přečinu) porušení povinnosti při správě 

cizího majetku 

18. 5/VAFK/2014 – tzv. vnitřní kontrola BD Hajnice (audit) 

19. Námitky k protokolu z kontroly č. 5/VAFK/2014 (ředitel BD Hajnice Ing. Petira) 

20. Reakce ředitelky KÚ na námitky ředitele BD Hajnice Ing. Petiry 

21. Inventarizace a řešení inventarizačních rozdílů v BD Hajnice k 31. 12. 2014: 

. Inventarizační zpráva z inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014 

. Komentář ředitele Ing. Petiry 

. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů 

. Zápis z jednání ve věci vypořádání inventarizačních rozdílů a odpisu manka 

22. Pojistné a škodní události (plnění Kooperativa): 

. faktury, oznámení,… 

. tabulka pojistných událostí (Ing. Petira) 

. Komentář ředitele Ing. Petiry 

23. Vyjádření ředitelky KÚ k usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

ze dne 19.1.2015 

24. Přehled auditorských firem PO v sociální oblasti 

25. Žádost Policie ČR o součinnost  

26. Rekapitulace zjištěných závad v BD Hajnice 

 

 

Ing. Zdeněk Urban příchod na jednání KV 

 

Ing. Josef Mázl odchod z jednání KV 

 

diskuze 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:  

 

KV konstatuje 1) že vzniklé problémy byly zapříčiněny porušováním povinností ředitele 

příspěvkové organizace BD Hajnice, a to ze strany ředitelky BD Hajnice a nepravdivými údaji 

poskytovanými ze strany BD Hajnice směrem k Odboru sociálních věcí, 2) skutečnosti, které 

jsou předmětem šetření Policie ČR: 

. inventarizační rozdíl ve výši 2.176.882,24 Kč dle inventarizace BD Hajnice k 31.12.2014 

. placená pojistka za neexistující vozy, které organizací provozovány 

. provádění podezřelých likvidací majetku ve výši cca 4 mil. Kč 

. podezření na škody vzniklé z uzavřených smluv 

 Hlasování: 
   Pro  - 5  

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 

 

USNESENÍ VK/19/126/2015  

Výbor kontrolní  

I.  konstatuje   

 1. že vzniklé problémy byly zapříčiněny porušováním povinností ředitele příspěvkové 

organizace BD Hajnice, a to ze strany ředitelky BD Hajnice a nepravdivými údaji 

poskytovanými ze strany BD Hajnice směrem k Odboru sociálních věcí, 

 
2. skutečnosti, které jsou předmětem šetření Policie ČR: 

 inventarizační rozdíl ve výši  2.176.882,24 Kč dle inventarizace BD Hajnice 

k 31.12.2014  

 placená pojistka za neexistující vozy, které organizací provozovány  

 provádění podezřelých likvidací majetku ve výši cca 4 mil. Kč  

 podezření na škody vzniklé z uzavřených smluv 

 

diskuze 

 

Ing. Josef Mázl příchod na jednání KV 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. doporučuje zapracovat do „Směrnice 

Rady kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem“ a příkazu ředitelky KÚ č. 44 

„Kontrolní systém a kontrolní řád“ 1) provádění namátkové fyzické kontroly inventarizace 

v kontrolovaných příspěvkových organizacích v rámci pravidelných kontrol, 2) povinnost 

přebírajícího ředitele přebírat funkci na základě předávacího protokolu sepsaného s ředitelem, 

který funkci předává II. ukládá předsedovi KV vyžádat si na jednání KV ve 4. čtvrtletí 2015 

od osoby zastupující potenciálního poškozeného (Mgr. Jiří Altmann) informace o stavu šetření 

Policie ČR. 

 Hlasování: 
   Pro  - 6  

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 
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USNESENÍ VK/19/127/2015   

Výbor kontrolní  

I.  doporučuje   
    zapracovat do „Směrnice Rady kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených 

krajem“ a příkazu ředitelky KÚ č. 44 „Kontrolní systém a kontrolní řád“  

  1) provádění namátkové fyzické kontroly inventarizace v kontrolovaných 

příspěvkových organizacích v rámci pravidelných kontrol,  

  2) povinnost přebírajícího ředitele přebírat funkci na základě předávacího protokolu 

sepsaného s ředitelem, který funkci předává 

II.  ukládá   
    předsedovi KV 

vyžádat si na jednání KV ve 4. čtvrtletí 2015 od osoby zastupující potenciálního 

poškozeného (Mgr. Jiří Altmann) informace o stavu šetření Policie ČR. 

 

 

diskuze 

 

Předseda KV poděkoval hostům za přítomnost a doplňující informace a rozloučil se. 

K bodu 4 

Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová) 

Předseda KV přivítal vedoucí oddělení stížnosti a dozoru obcí, Mgr. Alenu Koukalovou, 

na jednání KV.  

 

Členům KV byly předloženy Zprávy o vyřizování stížností a petic doručených 

Královéhradeckému kraji za II. pololetí roku 2014. Dále Mgr. Koukalová seznámila členy KV 

s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období od 17. jednání KV, o stížnostech 

v samostatné působnosti pak podala podrobné informace.  

 

diskuze 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí I. Zprávy o vyřizování 

stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji za II. pololetí roku 2014, II. informace 

Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 17. jednání KV.  

 Hlasování: 
   Pro  - 6 

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 
 

USNESENÍ VK/19/128/2015  

Výbor kontrolní  

I.  bere  na  vědomí   

 1. Zprávy o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému 

kraji za II. pololetí roku 2014, 

 2. informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé 

období od 17. jednání KV 

http://usneseni.kr-kralovehradecky.int:8001/part_ressug/search/open_ressug.php?app=vk&resolution_id=5730&suggestion_id=5903&n_resolution=127&n_sitting=19&year=2015
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K bodu 5 

Kontrola plnění usnesení ze 17. a 18. jednání KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV 

Předseda KV informoval o plnění usnesení z předchozích jednání KV a ZKHK.  

 

USNESENÍ VK/16/107/2014  
Výbor kontrolní  

II.  pověřuje 

 předsedu KV  

2. prověřit, jak je plněno USNESENÍ ZK/16/1069/2014 

 viz dále 

  
USNESENÍ ZK/16/1069/2014  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  

II.  doporučuje  

 Radě Královéhradeckého kraje 

navýšit kapacitu pracovníků provádějících příslušné kontroly v organizaci Barevné domky Hajnice, 

případně zajištění externího auditu 

III.  ukládá  

 Radě Královéhradeckého kraje 

 1. zajistit prověření výhodnosti smluvních vztahů uzavřených v přísp. organizaci Barevné domky 

Hajnice v letech 2009-2013 

 2. zajistit prověření, zda nedošlo k porušení příslušných směrnic (při zadávání veřejných zakázek 

a k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem) 

 projednáno na KV č. 17 

 
USNESENÍ VK/16/108/2014  
Výbor kontrolní  

II.  ukládá  

 předsedovi KV vyžádat si 

2. informace o aktuálním řešení pokuty pro Královéhradecký kraj (800 tis. Kč) 

 vyžádáno, odpověď bude projednána v bodě č. 6 programu tohoto jednání 
 
USNESENÍ VK/16/110/2014  
Výbor kontrolní  

I.  ukládá  

 předsedovi KV vyžádat si 

1. zprávu o tom, jak bylo naloženo se závěry auditu a jaká byla uskutečněna nápravná opatření 

 vyžádáno, závěry auditu poskytl KV dne 1.12.2014 řediteli a předsedovi představenstva 

Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. MUDr. Jiřímu Skřivánkovi, MBA 

a čeká se na závěry  

 
 USNESENÍ VK/17/113/2014  
Výbor kontrolní  

II.  žádá  

 od Odboru sociálních věcí informace o tom, zda jsou personální změny v Domově U Biřičky 

(domov důchodců na Novém Hradci Králové) v souladu s organizačním řádem a organizační 

strukturou organizace 

 vyžádáno, obdržena odpověď 

 
USNESENÍ VK/17/114/2014  
Výbor kontrolní  

II.  ukládá  

 předsedovi KV  

vyžádat si od JUDr. Ivany Křečkové, ředitelky KÚ, informace o tom, zda byly odstraněny 

nedostatky aplikace evidence usnesení 

 vyžádáno, obdržena odpověď 

 
 

http://usneseni.kr-kralovehradecky.int:8001/part_ressug/search/open_ressug.php?app=vk&resolution_id=5560&suggestion_id=5730&n_resolution=107&n_sitting=16&year=2014
http://usneseni.kr-kralovehradecky.int:8001/part_ressug/search/open_ressug.php?app=vk&resolution_id=5561&suggestion_id=5731&n_resolution=108&n_sitting=16&year=2014
http://usneseni.kr-kralovehradecky.int:8001/part_ressug/search/open_ressug.php?app=vk&resolution_id=5563&suggestion_id=5733&n_resolution=110&n_sitting=16&year=2014
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USNESENÍ VK/17/115/2014  
Výbor kontrolní  

III.  ukládá  

 předsedovi KV 

vyžádat si podněty a stížnosti směrem k příspěvkové organizaci Barevné domky Hajnice zaslané 

na krajský úřad od roku 2010 

 vyžádáno, odpověď bude projednána v bodě č. 3 programu tohoto jednání  

 
USNESENÍ VK/17/116/2014  
Výbor kontrolní  

II.  ukládá  

 předsedovi KV  

a) vyžádat si management lettery (dopisy auditora k auditu účetní závěrky) Zdravotnického 

holdingu Královéhradeckého kraje a. s. a všech jeho akciových společností, ve kterých má 

majetkovou účast, za období 2009-2013 

 vyžádáno, dosud neobdrženo  
 

b) vyžádat si závěr jednání Škodní a likvidační komise Rady Královéhradeckého kraje ve věci 

uplatnění nároku na náhradu škody ve výši 800.000 Kč, která kraji vznikla zaplacením pokuty za 

správní delikt dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 2. 2014 (atypický 

nábytek) 

 vyžádáno, odpověď bude projednána v bodě č. 6 programu tohoto jednání  

 
USNESENÍ VK/17/118/2014  
Výbor kontrolní  

II.  ukládá 

 předsedovi KV  

předložit „Plán činnosti KV na rok 2015“ Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 předloženo a schváleno ZKHK dne 8.2.2014 
 

USNESENÍ VK/17/119/2014  
Výbor kontrolní  

II.  ukládá  

 předsedovi KV  

a) vyžádat si od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. údaje i o ostatních 

společnostech, které pod holding spadají 

b) vyžádat si od Centra investic, rozvoje a inovací doplnění údajů 

 vyžádáno, údaje od CIRI nejsou dosud kompletní, bude projednáno v bodě č. 7 

programu tohoto jednání 
  

USNESENÍ VK/18/122/2015  
Výbor kontrolní  

II.  žádá  

 ředitelku KÚ, JUDr. Ivanu Křečkovou 

o doplnění informací, jak konkrétně byla plněna usnesení RK/7/400/2014, RK/19/898/2014 a 

ZK/16/1069/2014 (termín do 2.3.2015) 

 vyžádáno, obdrženo a projednáno v bodě č. 3 programu tohoto jednání 
III.  doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit ředitelce KÚ, JUDr. Ivaně Křečkové:  

1. písemně si vyžádat od Policie ČR informace o průběhu šetření (do 14.2.2015, Mgr.Jiří Altmann) 

2. informovat KV o tom, kdo provádí audit v ostatních příspěvkových organizacích kraje v 

sociální oblasti (termín do 2.3.2015) 

3. doporučit ke zvážení řediteli BD Hajnice podat stížnost auditorské komoře na auditora 

provádějícího audity pro BD Hajnice (termín do 2.3.2015) 

 předloženo ke schválení ZKHK dne 2.2.2015, schválen pouze bod č.2, který byl 

splněn zasláním podkladů pro KV (projednáno v bodě č. 3 programu tohoto 

jednání) 
IV.  ukládá  

 předsedovi KV vyžádat si:  

1. informaci o proběhlé inventarizaci a řešení inventarizačních rozdílů v BD Hajnice (termín do 

2.3.2015) 
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2. od ředitelky KÚ, JUDr. Ivany Křečkové, informace od pojišťovny Kooperativa o tom, jak byly 

uplatňovány škodní události v letech 2009-2013 za organizaci BD Hajnice (termín do 2.3.2015) 

 vyžádáno, obdrženo a projednáno v bodě č. 3 programu tohoto jednání 
 

USNESENÍ VK/18/123/2015  
Výbor kontrolní  

I.  ukládá  

 předsedovi KV  

vyžádat si informace ve věci „analýzy efektivnosti vykazování zdravotních výkonů,“ kterou zadal 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.: 

 1. vyžádat si informaci od ředitele společnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 

kraje a. s., zda byla dodavateli analýzy (firmě Stapro, s.r.o.) poskytnuta osobní data a 

diagnózy pacientů a zda byl s poskytnutím dán souhlas jednotlivých nemocnic a dotčených 

pacientů 

 vyžádáno, dosud neobdrženo 

 2. vyžádat si doložení jednotlivých smluv, na základě kterých byla analýza provedena, s 

doložením finančních nákladů 

 vyžádáno, dosud neobdrženo 

 3. vyžádat si vyjádření ředitelů jednotlivých nemocnic o tom, kdo konkrétně data pro analýzu 

poskytl, a zda nemohlo dojít k úniku osobních dat a diagnóz pacientů 

 vyžádáno, obdržena vyjádření od některých ředitelů  
  

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o plnění 

usnesení KV včetně plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje týkající se KV, 

II. ukládá předsedovi KV urgovat všechny dosud neobdržené informace. 

 Hlasování: 
   Pro  - 6 

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 

 

USNESENÍ VK/19/129/2015  

Výbor kontrolní  

I.  bere   na   vědomí   
    informace o plnění usnesení KV včetně plnění usnesení Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje týkající se KV, 

II.  ukládá   
    předsedovi KV 

urgovat všechny dosud neobdržené informace 

K bodu 6 

Vybrané pokuty a penále (pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje 

a. s., Královéhradecký kraj) 

Předseda KV zrekapituloval aktuální situaci a vyzval členy KV k diskuzi.  

  

diskuze 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o řešení 

a uložení pokut a penále pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. 

a pro Královéhradecký kraj, II. žádá ředitelku KÚ, aby vyrozuměla KV o krocích, které 

realizovala na základě doporučení Rady kraje v bodě č. 3 usnesení RK/2/66/2015 ze dne 

12.1.2015. 
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Hlasování: 
   Pro  - 6 

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 

 

USNESENÍ VK/19/130/2015  

Výbor kontrolní  

I.  bere   na   vědomí   
    informace o řešení a uložení pokut a penále pro Zdravotnický holding 

Královéhradeckého kraje a. s. a pro Královéhradecký kraj, 

II.  žádá   
    ředitelku KÚ, 

aby vyrozuměla KV o krocích, které realizovala na základě doporučení Rady kraje 

v bodě č. 3 usnesení RK/2/66/2015 ze dne 12.1.2015 

K bodu 7 

Finanční transfery Královéhradeckého kraje do společností Zdravotnický holding 

Královéhradeckého kraje a. s. a Centrum investic, rozvoje a inovací (2010-2014) 

Předseda KV upozornil na vyžádané podklady o výši finančních prostředků, které posílá 

Královéhradecký kraj ročně (od roku 2010) a jakou formou společnostem Centrum investic, 

rozvoje a inovací (CIRI, původně Centrum EP) a Zdravotnický holding Královéhradeckého 

kraje a.s. Podklady byly členům KV zaslány 16.1.2015 s tím, že podklady CIRI dosud nejsou 

kompletní. 

 

diskuze 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o výši 

finančních transferů Královéhradeckého kraje do společností Zdravotnický holding 

Královéhradeckého kraje a. s. a Centrum investic, rozvoje a inovací v letech 2010-2014 

Hlasování: 
   Pro  - 6 

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 

 

USNESENÍ VK/19/131/2015  

Výbor kontrolní  

I.  bere   na   vědomí   
    informace o výši finančních transferů Královéhradeckého kraje do společností 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. a Centrum investic, rozvoje a 

inovací v letech 2010-2014 

K bodu 8 

Darování majetku kraje 

Tento bod programu byl usnesením č. VK/19/125/2015 vypuštěn z programu jednání. 
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K bodu 9 

Různé 

Předseda KV vyzval členy KV ke sdělení námětů na vyžádání si informací či podnětů na další 

kontroly KV.  

 

Předseda KV navrhl změnit plánované termíny jednání KV v listopadu (pondělí před státním 

svátkem) a v prosinci (zasedání zastupitelstva kraje).  

 

Dále předseda KV informoval o možnosti proplácení cestovních náhrad členům kontrolního 

výboru. Dle obdržených informací těm, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, nelze cestovní 

náhrady proplácet, protože nemají s krajem žádný pracovně-právní vztah. Člen KV Ing. Zdeněk 

Urban byl členy KV požádán o posouzení tohoto stanoviska do příštího jednání KV. 

 

Předseda KV dále informoval o tom, že si vyžádal informace o odměnách (případně platech) 

členů dozorčích rad a představenstev akciových společností, jejichž vlastníkem je přímo či 

nepřímo Královéhradecký kraj, za rok 2014 a stanovenou výši pro rok 2015. Vysvětlil členům 

KV, že jeho dotaz měl charakter dotazu soukromé osoby, a že bude nadále důsledně rozlišovat 

dotazy položené za KV a dotazy položené za soukromou osobu. 

 

diskuze 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV revokuje usnesení č. VK/17/117/2014 

a nahrazuje ho následujícím zněním: KV schvaluje následující termíny jednání KV v roce 2015 

s pravidelným začátkem jednání od 15:00: 19. leden, 2. březen, 13. duben, 1. červen, 7. září, 

5. říjen, 23. listopad a 14. prosinec  

Hlasování: 
   Pro  - 6 

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 

 

USNESENÍ VK/19/132/2015  

Výbor kontrolní  

I.  revokuje   
    usnesení č. VK/17/117/2014 a nahrazuje ho následujícím zněním: 

KV schvaluje následující termíny jednání KV v roce 2015 s pravidelným začátkem 

jednání od 15:00: 19. leden, 2. březen, 13. duben, 1. červen, 7. září, 5. říjen, 23. listopad 

a 14. prosinec  
 

diskuze 

 

Bc. Zdeňka Šárová odchod z jednání KV 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Plán činnosti KV na rok 

2015 dle přílohy, II. ukládá předsedovi KV předložit „Plán činnosti KV na rok 2015“ 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

Hlasování: 
   Pro  - 5 

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 
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USNESENÍ VK/19/133/2015  

Výbor kontrolní  

I.  schvaluje   
    Plán činnosti KV na rok 2015 dle přílohy, 

II.  ukládá   
    předsedovi KV 

předložit „Plán činnosti KV na rok 2015“ Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 

Závěr 

Předseda KV ukončil jednání v 17:15 a poděkoval členům KV za účast na jednání a za diskusní 

příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne 13. 4. 2015 od 15:00 opět v zasedací místnosti 

N3.118. 

 

 

 

 

..................................................................          .................................................................... 

          Ing. Vladimír Derner                                Ing. Petr Kubát 

                     předseda KV              ověřovatel zápisu 

  

 

 

Zapsala:  

Lucie Javůrková  


