
ZÁPIS 
 

z  1. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 21.12.2016 od 14:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Denis Doksanský, Ing. Klára Dostálová, Petr Koleta, JUDr. Ervín 

Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Monika Štayrová, JUDr. Jiří Všetečka, Bc. Josef 
Zima 

 
Omluven:  JUDr. Miroslav Antl 
 
Hosté:  Ing. Zdeněk Praus 
 
Program jednání: 

1. Zahájení, představení členů výboru 
2. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 
3. Schválení termínů jednání výboru kontrolního v roce 2017 
4. Informace ke kompetencím výboru kontrolního, schválení pracovních skupin výboru 

kontrolního 
5. Projednání plánu práce výboru kontrolního na rok 2017 
6. Různé – informace k organizačním a personálním záležitostem výboru 
7. Závěr 

 

 
K bodu 1 
Zahájení, představení členů výboru 
 
Jednání v 14:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, vyslovil omluvu nepřítomného 
člena výboru a sdělil, že výbor kontrolní je aktuálně složen z 10 členů, poslední člen výboru by 
měl být zvolen na 3. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se bude konat dne 
6. února 2017. Dále upozornil na přítomnost Ing. Zdeňka Prause, člena Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
Následně požádal Ing. Jindřich Outlý všechny přítomné členy výboru o krátké představení se. 
 

 
K bodu 2 
Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru Ing. Jindřich Outlý požádal přítomné o odsouhlasení programu úvodního 
jednání výboru a současně o odsouhlasení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem 
byl navržen JUDr. Jiří Všetečka. 
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1. hlasování: 

Pro   9 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Program 1. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 1. jednání výboru 

kontrolního byl určen JUDr. Jiří Všetečka. 

 

 
K bodu 3 
Schválení termínů výboru kontrolního v roce 2017 
 
Předseda výboru Ing. Jindřich Outlý předložil k projednání navržené termíny jednání výboru 
kontrolního v roce 2017. Navrhuje 10 jednání výboru kontrolního v roce 2017, jednání by měla 
probíhat vždy v pondělí. Termíny jednání jsou připraveny v návaznosti na přípravu materiálu pro 
zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, tj. aby materiály pro jednání zastupitelstva 
kraje byly připraveny v řádném termínu pro odeslání podkladů členům zastupitelstva. 
 
Po následné diskusi nad předloženými termíny jednání výboru vyplynula vzájemná shoda členů 

výboru, aby se vzhledem k pracovním povinnostem jednotlivých členů jednání výboru kontrolního 

odehrávala vždy v pátek od 13:00 hodin. Následně tedy byly upraveny navržené termíny a 

předloženy k odsouhlasení takto: 

 

20.01.2017; 17.02.2017; 10.03.2017; 07.04.2017; 02.06.2017; 25.08.2017; 22.09.2017; 

13.10.2017; 10.11.2017; 15.12.2017 

 

2. hlasování: 

Pro   9 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

USNESENÍ 1/1/2016/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  termíny jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 

2017: 
20.01.2017; 17.02.2017; 10.03.2017; 07.04.2017; 02.06.2017; 25.08.2017; 
22.09.2017; 13.10.2017; 10.11.2017; 15.12.2017 

 

 
K bodu 4 
Informace ke kompetencím výboru kontrolního, schválení pracovních skupin výboru 
kontrolního 
 
Předseda výboru Ing. Jindřich Outlý informoval přítomné členy výboru o kompetencích, kterými 
výbor kontrolní v rámci své činnosti disponuje. Následně proběhla diskuse nad základními 
kompetencemi výboru kontrolního vymezenými zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, § 78 odst. 5. 
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Předseda výboru dále předložil členům výboru svůj návrh na rozdělení členů výboru do 
jednotlivých pracovních skupin složených z 3 – 4 členů výboru, pro lepší efektivitu práce výboru. 
 
Na základě výše uvedeného došlo mezi členy výboru k vzájemné shodě nad složením pracovních 
skupin takto: 
 
1. skupina – JUDr. Ervín Perthen, MBA, Petr Koleta, Ing. Miloslav Plass 
2. skupina – JUDr. Jiří Všetečka, Ing. Monika Štayrová, Denis Doksanský 
3. skupina – JUDr. Miroslav Antl, Ing. Klára Dostálová, Bc. Josef Zima 
 
3. hlasování: 

Pro   9 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ 1/2/2016/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. u r č u j e  
  pracovní skupiny Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje takto: 

1. skupina – JUDr. Ervín Perthen, MBA, Petr Koleta, Ing. Miloslav Plass 
2. skupina – JUDr. Jiří Všetečka, Ing. Monika Štayrová, Denis Doksanský 
3. skupina – JUDr. Miroslav Antl, Ing. Klára Dostálová, Bc. Josef Zima 

 

 
K bodu 5 
Projednání plánu práce výboru kontrolního na rok 2017 
 
V souvislosti s nutností připravit plán práce výboru kontrolního alespoň na 1. pololetí roku 2017 
požádal Ing. Jindřich Outlý přítomné členy výboru, aby si již v určených pracovních skupinách 
prostudovali přijatá usnesení Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období 
(cca rozmezí let 2014 – 2016) a shromáždili náměty ke kontrolní činnosti výboru. Požádal, aby 
tyto náměty byly rozeslány mezi jednotlivými členy výboru ještě před lednovým jednáním výboru, 
aby bylo možné si předem témata prostudovat a na lednovém jednání výboru již sestavit plán 
práce, který bude následně předložen dne 06.02.2017 ke schválení Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje.  
 
4. hlasování: 

Pro   9 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ 1/3/2016/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. u k l á d á 
  všem členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje soustředit 

náměty pro přípravu plánu práce Výboru kontrolního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje pro rok 2017, s termínem nejpozději do 13.01.2017 

 

 
K bodu 6 
Různé – informace k organizačním a personálním záležitostem výboru 
 
Tajemnice výboru informovala přítomné členy výboru o organizačních záležitostech spojených 
s jednotlivými jednáními výboru kontrolního; dále informovala o způsobu odměňování členů 
výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; představila elektronickou 
aplikaci Evidence usnesení, která je využívána Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
k přípravě podkladových materiálů pro jednání orgánů kraje a též pro sledování přijatých 
usnesení orgánů kraje. Uvedla, že členům výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, budou 
zřízeny přístupy do této aplikace, neboť ji pro kontrolní činnost budou potřebovat. 
 
Ing. Jindřich Outlý dále seznámil přítomné se strukturou programu pravidelných jednání výboru 
kontrolního – na každé jednání výboru by měla být zařazena informace o vyřizování stížností 
doručených na Královéhradecký kraj, tuto informaci bude podávat Mgr. Alena Koukalová, 
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; doporučil, 
aby Mgr. Alena Koukalová byla schválena jako stálý host na jednáních výboru kontrolního. 
 
5. hlasování: 

Pro   9 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

  
USNESENÍ 1/4/2016/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e 
  účast Mgr. Aleny Koukalové, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, jako stálého hosta na pravidelných jednáních Výboru 
kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 7 
Závěr 
 
Ing. Jindřich Outlý ukončil 1. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
v 16:00 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání 
výboru se uskuteční dne 20.01.2017 od 13:00 hodin. 
 
 
 
 

      Ing. Jindřich Outlý 
         předseda výboru kontrolního  

 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
JUDr. Jiří Všetečka 
 
 
 
Zapsala:  
Ivana Nesvačilová 
V Hradci Králové dne 21.12.2016 
 
 


