
 
ZÁPIS 

  
z  16. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 24. 8. 2018 od 13:00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Ing. Jiří Adamec, Denis Doksanský, Petr Koleta, Michal 

Kudrnáč, JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ondřej Šrůtek,                   
Ing. Monika Štayrová, Ing. Petr Vrzáň, JUDr. Jiří Všetečka, Bc. Josef Zima 

 
Omluveni: JUDr. Miroslav Antl 
 
Hosté: Mgr. Alena Koukalová 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání 
2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová) 
3. Upřesnění a sjednocení postupu plnění Plánu práce výboru kontrolního na II. pololetí roku 

2018  
4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období 
5. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období 
6. Různé 

 
 
K bodu 1 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání  
 
Jednání v 13:05 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (dále jen předseda výboru) Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, 
konstatoval, že je přítomno 10  z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další členové 
výboru dorazili v průběhu jednání. 
 
Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. 
Ověřovatelem byl navržen JUDr. Ervín Perthen. 
 
1. hlasování: 
Pro              9 
Proti  0 
Zdržel se 1 
 
Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 16. jednání kontrolního 
výboru. 
 
2. hlasování: 
Pro            10 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Program 16. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 16. jednání 
výboru kontrolního byl určen JUDr. Ervín Perthen. 
____________________________________________________________________________ 
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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 byl všem členům výboru rozeslán 
před jednáním výboru k prostudování. 
 
3. hlasování: 
Pro            12 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 16/73/2018/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 
Upřesnění a sjednocení postupu plnění Plánu práce výboru kontrolního na II. pololetí roku 
2018 
 
Předseda výboru na základě usnesení z minulého jednání výboru navrhl sjednocení průběhu 
kontrol u ostatních výborů Královéhradeckého kraje za rok 2017, který byl při široké diskuzi všech 
členů výboru upřesněn a ujednocen.  
 
Ing. Plass informoval o tom, že dříve výbory psaly průběžné zprávy o své činnosti. Tyto roční 
zprávy se píší dosud a za rok 2017 se dají dohledat v aplikace Evidence usnesení – 
Zastupitelstvo – ikona otevřít (Přehled listů zasedání Zastupitelstva) –  lednové zasedání – body 
zastupitelstva – bod 3 – návrh usnesení – výpis důvodových zpráv. Tam jsou zveřejněné zápisy 
o činnosti výborů za loňský rok. Nebo samozřejmě můžete požádat i tajemnici výboru. 
 
Termín pro ukončení kontrolních šetření byl navržen ke dni 23. 11. 2018, přičemž průběžné 
informace budou sděleny na příštím zasedání výboru kontrolního, a to dne 12. 10. 2018. 
 
Za prvé se bude kontrolovat: 

• Kolik bodů je předkládáno jednotlivými gestory/radními do zastupitelstva 
• Kolik bodů bylo před tím projednáno ve výboru a s jakým výsledkem (hlasování) 
• Podíváme se na “košilku“ usnesení, zda jsou vyplněné údaje o projednání, stačí pouze 

namátkově 
 
Za druhé: 

• Zkontrolovat zprávy o činnosti příslušných výboru za rok 2017 (např. obecná a co bychom 
doporučili, aby zpráva případně ještě obsahovala) 

 
Při problémech s vyhledáváním údajů v aplikaci Evidence usnesení je možnost kontaktovat 
příslušnou tajemnici výboru nebo i p. Sirovou, zejména pokud půjde o problémy s přihlášením     
do aplikace Evidence usnesení. 
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Postup pro vyhledání příslušných usnesení gestora, zaměstnance (bylo ukázáno všem 
členům výboru při jednání): 
Aplikace – Evidence usnesení – Zastupitelstvo – (ikona) panáček (v modré liště nahoře) – hledej  
-  a nahoře zaškrtnout: předložil, zpracoval a napsal – vyhledat konkrétního zaměstnance 
(gestora) – hledej (se šipkou doprava). 
 

 
K bodu 4 
Informace ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu 
určených termínů plnění usnesení 
 
Předseda výboru informoval o tom, že k datu 16. 8. 2018 nejsou evidována žádná nesplněná 
usnesení. 

 
4. hlasování: 
Pro            12 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 16/74/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í   
  Informaci ke kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 16. 8. 2018. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
K bodu 5 
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 k  3. 7. 2018.  
Za sledované období nebylo splněno v řádném termínu 29 usnesení, ale u všech bylo požádáno 
o prodloužení termínu. 
 
5. hlasování: 
Pro            12 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 16/75/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í   
  Informaci ke kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje 

z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 4. 6. 2018. 
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K bodu 6 
 
Závěr 
 
Členové výboru kontrolního se  domluvili na  přesunutí  dalšího  jednání  výboru  z 5. 10. 2018                            
na 12. 10. 2018 od 13:00 hodin. 
 
Ing. Jindřich Outlý ukončil 16. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
v 14:30 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky.  
 
 
Ing. Jindřich Outlý 
předseda výboru kontrolního 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
JUDr. Ervín Perthen 
 
 
 
Zapsala:  
Hana Sirová 
 
 
V Hradci Králové dne 29. 8. 2018 


