
ZÁPIS 
 

z  10. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 15. 12. 2017 od 13:00 h  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, JUDr. Miroslav Antl, Denis Doksanský, Petr Koleta, MBA, Ing. 

Monika Štayrová, Ing. Petr Vrzáň, Bc. Josef Zima 
 
 
Omluveni: Ing. Klára Dostálová, Ing. Miloslav Plass, Ing. Jiří Adamec, JUDr. Ervín Perthen, 

JUDr. Jiří Všetečka a p. Michal Kudrnáč 
 
Hosté: Mgr. Alena Koukalová 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání 
2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová) 
3. Schválení termínů jednání výboru kontrolního v roce 2018 
4. Předložení zápisů a usnesení kontrolní skupiny z kontrolních šetření (p. Koleta, Ing. Plass,                 

JUDr. Perthen a Ing. Adamec) 
5. Předložení zápisů a usnesení kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Dostálová, 

JUDr. Antl,  Bc. Zima a Ing. Vrzáň) 
6. Předložení zápisů a usnesení kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. 

Všetečka, p. Doksanský a p. Kudrnáč) 
7. Plán práce výboru kontrolního na I. pololetí r. 2018 
8. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období 
9. Různé 

 
 
K bodu 1 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání  
 
Jednání v 13:10 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (dále jen předseda výboru) Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, 
konstatoval, že je přítomno 7 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné.  
 
Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. 
Ověřovatelem byl navržen Ing. Petr Vrzáň. 
 
1. hlasování: 
Pro  7              
Proti  0 
Zdržel se 0 
Ověřovatelem zápisu z 10. jednání výboru kontrolního byl určen Ing. Petr Vrzáň. 
 
Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 10. jednání výboru 
kontrolního. 
 
2. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Program 10. jednání výboru kontrolního byl schválen.  
 



2 

 

 
K bodu 2 
Informace o vyřizování stížností  
 
Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí KÚ, informovala členy výboru         
o aktuálně řešených stížnostech, podáních a peticích doručených na Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje.  
Seznam těchto aktuálně řešených stížností a petic byl všem členům výboru rozeslán před 
jednáním výboru k prostudování.  
 
Ing. Vrzáň vznesl dotaz, týkající se petice proti sloučení Vyšší odborné školy a Střední odborné 
školy v Novém Bydžově a Gymnázia Nový Bydžov. Na co konkrétně si lidé v petici stěžují, a která 
škola má být nástupnická? 
Ing. Štayrová a p. Koleta jako zastupitelé Královéhradeckého kraje podali bližší informace ze 
zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 4. 12. 2017, kdy se o tomto 
návrhu jednalo. 
 
Předseda výboru poděkoval Mgr. Koukalové za spolupráci v roce 2017 a popřál hezké vánoční 
svátky. 
 
3. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 10/42/2017/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Informaci Mgr. Aleny Koukalové o aktuálně podaných stížnostech a peticích 

doručených orgánům Královéhradeckého kraje, včetně informace o jejich řešení. 
 

 
K bodu 3 
Schválení termínů jednání výboru kontrolního v roce 2018 
 
Členům výboru kontrolního byla před jednáním výboru společně s pozvánkou zaslána tabulka 
s rozpisem termínů jednání výboru  pro příští rok 2018. Jedná se opět o páteční termíny.  
Členové souhlasili s uvedenými daty s tím, že by se data konání výboru mohly aktuálně 
přizpůsobit. 
 
4. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 10/43/2017/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 navržené termíny jednání výboru kontrolního pro rok 2018. 
____________________________________________________________________________ 
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K bodu 4 
Předložení zápisů a usnesení kontrolní skupiny z kontrolních šetření (p. Koleta, Ing. Plass,     
JUDr. Perthen a Ing. Adamec) 
 
P. Koleta přečetl návrhy usnesení ke kontrolním šetřením skupiny, které byly bez jakýchkoliv  
připomínek ostatních členů. 
 
5. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 10/44/2017/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e 

1) zápis kontrolní skupiny, týkající se “KUKHK- ST-92/VZ/2016  - stížnost na ředitelku 
ÚSP Kvasiny – podání výpovědi z pracovního poměru“  
2)  zápis kontrolní skupiny, týkající se “KUKHK- ST- 31/VZ/2017 – anonymní stížnost 
na poměry v DD Dvůr Králové nad Labem  - vynášení jídel zaměstnanci domova“ 
 

II.        k o n s t a t u j e, 
že neshledal porušení právních předpisů a vlastních přijatých pravidel pro vyřizování  
stížností a petic. Zjištění některých odlišností bylo vzájemně vykomunikováno. 

 
III.       d o p o r u č u j e 

 1) Radě Královéhradeckého kraje v pravidlech pro přijímání a vyřizování stížností a petic 
fyzických a právnických osob zpřesnit č. 14, aby byl zřejmý rozdíl mezi opakovanou 
stížností a dalším podáním téhož obsahu, které se má pouze zakládat do spisu bez 
dalšího šetření. 
2) Radě Královéhradeckého kraje v pravidlech pro přijímání a vyřizování stížností a petic 
fyzických a právnických osob zpřesnit postup pro šetření anonymních stížností. 

 
 
K bodu 5 
Předložení zápisů  a usnesení kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Dostálová,               
JUDr. Antl,  Bc. Zima  a Ing. Vrzáň) 
 
P. Zima také přečetl návrhy usnesení ke kontrolním šetřením své skupiny, ke kterým nebyly 
připomínky. 
 
6. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 10/45/2017/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.        s c h v a l u j e 

1) zápis kontrolní skupiny, týkající se “KUKHK – ST-25/VZ/2017 – stížnost na  
společnost Arriva Východní Čechy“ 
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2) zápis kontrolní skupiny, týkající se  “KUKHK- ST-166/VZ/2016 – stížnost na ředitele  
SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují -  šetření stížnosti“ 

 
II.        k o n s t a t u j e, 

že neshledal porušení právních předpisů a vlastních přijatých pravidel pro vyřizování 
stížností a petic. Zjištění některých odlišností bylo vzájemně vykomunikováno. 

 
III.      d o p o r u č u j e 

vyřizovat    jednoduché   stížnosti   bezodkladně,  bez   zjevně   nedůvodného   využívání            
maximálních časových lhůt pro jejich vyřízení. Vést záznamy o všech provedených   
úkonech a tyto zakládat do spisu. 

 
____________________________________________________________________________ 
 
K bodu 6 
Předložení zápisů a usnesení kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová,                   
JUDr. Všetečka,  p. Doksanský a p. Kudrnáč) 
 
Ing. Štayrová členy výboru informovala o neprošetřené petici, týkající se zrušení LPS v Nové 
Pace, ze zdravotních důvodů JUDr. Všetečky. Tato kontrolní skupina přesto zpracovala stejný 
počet kontrolních šetření jako ostatní kontrolní skupiny. 
 
Vedoucí 3. kontrolní skupiny Ing. Štayrová spolu s předsedou výboru  navrhli zrušení kontrolního 
šetření petice, týkající se “KUKHK-PE-2/OP/2017 - zrušení LPS v Nové Pace“. Ostatní členové 
výboru souhlasili. 
 
7. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 10/46/2017/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.        s c h v a l u j e 

1)  zápis kontrolní skupiny, týkající se “KUKHK- ST-14/VZ/2017 – stížnost na postup 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové – pokuta za pozdní odevzdání knih“ 
2)  zápis kontrolní skupiny, týkající se  “KUKHK- ST-27/VZ/2017 – stížnost na vedení 
Obchodní akademie Hradec Králové – komunikace s rodiči studenta  
 

II.        k o n s t a t u j e, 
že  neshledal  porušení  právních předpisů a vlastních přijatých pravidel pro vyřizování 
stížností a petic. Zjištění některých odlišností bylo vzájemně vykomunikováno. 
 

III.        d o p o r u č u j e 
aby  tehdy, kdy  Krajský úřad  Královéhradeckého  kraje  postupuje řešenou stížnost nebo   
petici k vyjádření třetí osobě, tak následně také do spisu zahrnul její vyjádření. 

____________________________________________________________________________ 
 
K bodu 7 
Plán práce výboru kontrolního na I. pololetí r. 2018 
 
Předseda výboru kontrolního se dotázal přítomných členů, jestli mají připravena témata ke 
kontrolním šetřením.  
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P. Koleta sdělil, že jejich kontrolní skupina už přemýšlí o určitých tématech. 
  
Předseda výboru  navrhl, aby si každá kontrolní skupina připravila konkrétní téma, resp. usnesení, 
která budou šetřit  v I. pololetí r. 2018. 
Termín: do 10.1.2018 
 
8. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 10/47/2017/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.        s o u h l a s í 

 s   termínem  pro   zaslání  témat,  resp.  usnesení,  která budou šetřit v I. pololetí r. 2018,               
 a to do 10. 1. 2018.               

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 8 
Informace ke kontrole plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období 
 
Předseda výboru informoval o vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje za uplynulé období, zpráva byla vyhotovena za období do 5. 12. 2017.  
Konkrétně nebylo v řádném termínu splněno 6 usnesení, jedno usnesení bylo splněno pouze 
částečně. U všech usnesení, ale bylo požádáno  o  prodloužení termínů usnesení. 
 
9. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 10/48/2017/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í   
  kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů 

plnění usnesení, vyhotovenou k datu 5. 12. 2017. 
 
 
K bodu 9 
Různé 
 
Předseda výboru poděkoval členům výboru za spolupráci v tomto roce a popřál hodně štěstí, 
zdraví  a spokojenosti v příštím roce 2018. 
 
 
Závěr 
Děkuji všem za pozornost a jednání výboru končím. Příští jednání výboru se uskuteční dne             
12. 1. 2018. 
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Ing. Jindřich Outlý 
předseda výboru kontrolního 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
Ing. Petr Vrzáň 
 
Zapsala:  
Hana Sirová 
 
 
V Hradci Králové dne 27. 12. 2017 


