
ZÁPIS 
 

z  7. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 1.9.2017 od 13:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Ing. Jiří Adamec, JUDr. Miroslav Antl, Denis Doksanský, Petr 

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

 
 
Omluveni: Michal Kudrnáč, Ing. Klára Dostálová 
 
Hosté: Mgr. Alena Koukalová 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání 
2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová) 
3. Projednání plánu práce kontr. skupin kontrolního výboru na II. pol. r. 2017  
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 13:10 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (dále jen předseda výboru) Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, 
konstatoval, že je přítomno 9 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další dva 
členové výboru dorazily po zahájení jednání. 
 
Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. 
Ověřovatelem byl navržen Petr Koleta. 
 
1. hlasování: 

Pro               8 

Proti  0 

Zdržel se 1 

 
Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 7. jednání kontrolního výboru. 
 
2. hlasování: 

Pro               9 

Proti  0 

Zdržel se 0 



2 

 

Program 7. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 7. jednání výboru 

kontrolního byl určen Petr Koleta. 

 
Předseda výboru informoval přítomné členy výboru, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
schválilo dne 19.6.2017 při svém zasedání, zprávu o ukončených kontrolních šetření  plánu 
činnosti na I. pol. r. 2017 kontrolního výboru. 
 
 

 
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. 
 
Předseda kontrolního výboru doplnil   informace Mgr. Koukalové ke stížnosti  ST-84/OP/2017         
na  příspěvkovou  organizaci  Barevné domky Hajnice. P. Petira podal stížnost na ombudsmanku. 
Předseda kontrolního výboru o této stížnosti mluvil  s hejtmanem i ředitelkou Královéhradeckého 
kraje. Hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. navrhl ombudsmance, aby počkala na rozhodnutí soudu. 
Dále předseda kontrolního výboru uvedl, že p. Petira začal psát stížnosti jak jemu,                                  
tak i předsedkyni sociálního výboru p. Drejslové Janě. Předseda kontrolního výboru sdělil 
stěžovateli, že členové kontrolního výboru budou se stížnostmi obeznámeni na řádném zasedání 
kontrolního výboru dne 2.9.2017. 
 
 
3. hlasování: 

Pro             11 

Proti  0 

Zdržel se 0 

 

Návrh byl přijat. 

 

USNESENÍ 7/31/2017/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 
Projednání plánu práce kontr. skupin kontrolního výboru na II. pol. r. 2017  
 
Předseda kontrolního výboru zmínil, že v I. pol. se kontrolní výbor zabýval kontrolou plnění 
usnesení zastupitelstva a rady a podal návrh na náměty kontrolních šetření na II. pol. r. 2017, 
týkající se dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti. 
Konkrétně vyřízenými náhodně vybranými stížnostmi a peticemi, které řešilo odd. stížností               
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a dozoru obcí KÚ na základě Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických a 
právních osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv.  
 
Dále navrhl přidání nových členů kontrolního výboru Ing. Adamce, p. Kudrnáče a Ing. Vrzáně,        
do stávající skupin: 
 
Skupina č. 1 
Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Jiří Adamec 

 
Skupina č. 2 
Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Jiří Všetečka, Denis Doksanský, Michal Kudrnáč 

 
Skupina č. 3 
Ing. Klára Dostálová (vedoucí skupiny), JUDr. Miroslav Antl, Bc. Josef Zima, Ing. Petr Vrzáň 
 
Návrhy byly členy odsouhlaseny a po vzájemné domluvě členů kontrolních skupin byly vybrány 
tyto stížnosti a petice: 
 
 Skupina č. 1 

• KUKHK- ST-92/VZ/2016  - stížnost na ředitelku ÚSP Kvasiny – podání výpovědi 
z pracovního poměru  
členové kontrolní skupiny: Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA,  
Ing. Miloslav Plass, Ing. Jiří Adamec 
termín kontroly: 4.9. – 31.12.2017 
 

• KUKHK- ST- 31/VZ/2017 – anonymní stížnost na poměry v DD Dvůr Králové nad Labem  - 
vynášení jídel zaměstnanci domova 
členové kontrolní skupiny: Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA,  
Ing. Miloslav Plass, Ing. Jiří Adamec 

             termín kontroly: 4.9. – 31.12.2017 
 
Skupina č. 2 

• KUKHK- ST-14/VZ/2017 – stížnost na postup Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové – pokuta za pozdní odevzdání knih 
členové kontrolní skupiny: Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Jiří Všetečka, 
Denis Doksanský, Michal Kudrnáč 
termín kontroly: 4.9. – 31.12.2017 
 

• KUKHK- ST-27/VZ/2017 – stížnost na vedení Obchodní akademie Hradec Králové – 
komunikace s rodiči studenta  
členové kontrolní skupiny: Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Jiří Všetečka, 
Denis Doksanský, Michal Kudrnáč 

 termín kontroly: 4.9. – 31.12.2017 
 

• KUKHK- PE - 2/OP/2017 – zrušení LPS v Nové Pace  
Členové kontrolní skupiny: Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Jiří Všetečka, 
Denis Doksanský, Michal Kudrnáč 

             termín kontroly: 4.9. – 31.12.2017 
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Skupina č. 3 

• KUKHK – ST-25/VZ/2017 – stížnost na společnost Arriva Východní Čechy   
členové kontrolní skupiny: Ing. Klára Dostálová (vedoucí skupiny), JUDr. Miroslav Antl,  
Bc. Josef Zima, Ing. Petr Vrzáň 
termín kontroly: 4.9. – 31.12.2017 
 

• KUKHK- ST-166/VZ/2016 – stížnost na ředitele SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují 
-  šetření stížnosti  
členové kontrolní skupiny: Ing. Klára Dostálová (vedoucí skupiny), JUDr. Miroslav Antl,  
Bc. Josef Zima, Ing. Petr Vrzáň 
termín kontroly: 4.9. – 31.12.2017 
 

Před zahájením kontroly se členové kontrolního výboru seznámí s “Pravidly pro přijímání                    
a vyřizování petic a stížností fyzických a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce 
práv“, které budou přílohou k zápisu. Struktura zápisu bude zachována jako v předchozích 
šetření. 
O způsobu převzetí podkladů pro kontrolu stížností a petic budeme členy výboru informovat. 
 

 

4. hlasování: 
Pro             11 

Proti  0 

Zdržel se 0 

 

Návrh byl přijat. 

 

USNESENÍ 7/32/2017/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 I.          s c h v a l u j e 

Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na druhé pol. roku 
2017  

II. u k l á d á 
Ing. Jindřichu Outlému, předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, 
Předložit Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje                   
na II. pololetí roku 2017 na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
Termín: 11.9.2017 

 
 

 
K bodu 4 
Informace ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu 
určených termínů plnění usnesení 
 
Předseda výboru informoval o tom, že do zastupitelstva je tentokráte předkládáno 8 bodů, které 
splněny nejsou. U dvou bodů byla předložena řádná  žádost o prodloužení doby k ukončení úkolu,           
ale u 6 zbývajících k datu 28.8.2017 nikoliv. 
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V souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 11/656/2006 ze dne 
09.03.2006 a usnesení RK/1/47/2017 je předložena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
„Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za období                       
od 01.01.2003 do 28.8.2017“.  
 
Dále bylo domluveno, že pro příště se informace ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva               
a Rady Královéhradeckého kraje sjednotí do jednoho bodu. 
 
 
5. hlasování: 

Pro              11 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ 7/33/2017/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 28.8.2017. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
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 do 31.8.2017.  
Konkrétně nebylo v řádném termínu splněno 16 usnesení, jedno pouze částečně, ale u všech bylo 
požádáno o prodloužení termínu usnesení. 
 
6. hlasování: 

Pro             11 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

USNESENÍ 7/34/2017/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 31.8.2017 
 

K bodu 6 
 
Závěr 
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Ing. Jindřich Outlý ukončil 7. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
v 14:30 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání 
výboru se uskuteční dne 22.9.2017 od 13:00 hodin. 
 
 
 
 
Ing. Jindřich Outlý 
předseda výboru kontrolního 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
Petr Koleta 
 
 
Zapsala:  
Hana Sirová 
V Hradci Králové dne 5.9.2017 


