
ZÁPIS 
 

z  8. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 22.9.2017 od 13:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Ing. Jiří Adamec, Ing. Klára Dostálová, Petr Koleta, Michal 

Kudrnáč, JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Monika Štayrová,         
Bc. Josef Zima 

 
 
Omluveni: JUDr. Jiří Všetečka, Ing. Petr Vrzáň, JUDr. Miroslav Antl a Denis Doksanský 
 
Hosté: Mgr. Alena Koukalová 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání 
2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová) 
3. Podání informací o „Pravidlech pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických                        

a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv“ 
4. Aktuální informace o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
5. 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 8 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další  člen 
výboru dorazil po zahájení jednání. 
 
Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. 
Ověřovatelem byl navržen Ing. Jiří Adamec. 
 
1. hlasování: 

Pro               8 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Ověřovatelem zápisu z 8. jednání výboru kontrolního byl určen Ing. Jiří Adamec. 

 
Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 8. jednání kontrolního výboru. 
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2. hlasování: 

Pro               8 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Program 8. jednání výboru kontrolního byl schválen.  

 

 
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. 
 
Rozprava 
Ing. Adamec se dotázal, kolik bývá procentuálně důvodných stížností, které přijdou na Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje. Mgr. Koukalová odpověděla, že je to různé, ale max. do 20 %. 
Odd. stížnosti a dozoru obcí připravuje pravidelně pololetní zprávy o přehledu stížností a petic, 
tentokráte konkrétně za I. pol. r. 2017, se kterou když je seznámena Rada Královéhradeckého 
kraje, tak je následně postoupena na vědomí kontrolnímu výboru. 
 
3. hlasování: 

Pro               9 

Proti  0 

Zdržel se 0 

 

Návrh byl přijat. 

 

USNESENÍ 8/35/2017/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 
Podání informací o „Pravidlech pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických                               
a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv“ 
 
Mgr. Alena Koukalová seznámila přítomné členy výboru s nejdůležitějšími pasážemi vnitřního 
právního předpisu Královéhradeckého kraje „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
fyzických a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv“. K 1.1.2018 budou 
nejspíše platná nová pravidla, které připravuje oddělení Mgr. Koukalové spolu s dalšími odbory 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. V této chvíli stále platí nynější pravidla       
aktualizovaná 9.4.2015. 
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Po seznámení s pravidly byly kontrolním skupinám předány kopie vybraných stížností a petic, 
poskytnuté Mgr. Koukalovou. 
 
Rozprava: 
Ing. Plass vznesl dotaz, jestli se kontrolní skupiny mají při šetření stížností, petic zabývat                         
i obsahem nebo pouze formálními pravidly, se kterými byly členové kontrolního výboru právě 
seznámeni. 
Předseda kontrolního výboru upřesnil, že by se kontrolní skupiny mohly vyjádřit i k obsahu, ale 
zejména by se měly zabývat formální stránkou stížnosti.  
Mgr. Koukalová uvedla, že by se skupiny mohly zaměřit u kontrolovaných stížnosti např., zda  bylo 
odpovězeno na vše, na co se stěžovatel ptal, stěžoval. Dále informovala, že při zodpovězení 
dotazů, týkající se kontrolních šetření, mohou členové kontaktovat přímo konkrétní vyřizující 
pracovníky, které jsou uvedeny na podkladech nebo i jí samotnou. 
Ing. Štayrová požádala tajemnici kontrolního výboru o rozeslání podkladů kontrolních šetření 
nepřítomným členům na zasedání JUDr. Všetečkovi a p. Doksanskému. 
 

 
K bodu 4 
Informace ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu 
určených termínů plnění usnesení 
 
Předseda výboru informoval o přehledu aplikace Evidence usnesení, přičemž k datu 19.9.2017 
jsou evidována 3 nesplněná usnesení zastupitelstva. U dvou usnesení je požádáno  o prodloužení 
termínu splnění usnesení, jedno usnesení aktuálně zůstává nesplněné bez odůvodnění. U tohoto 
usnesení lze očekávat nápravu v krátké době, vzhledem k tomu, že daná záležitost byla 
projednána na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 11.9.2017.  

 

4. hlasování: 

Pro               9 

Proti  0 

Zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ 8/36/2017/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 19.9.2017. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
K bodu 5 
 
Různé 
 
Předseda kontrolního výboru podal informaci o momentální situaci stavební zakázky na školu 
Lázně Bělohrad. V této době je rozpor mezi usnesením Rady a usnesením Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
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Členové kontrolního výboru se dohodli, že vyčkají, zda dojde ke sladění těchto dvou usneseních. 
 
Předseda výboru s ostatními členy navrhl zrušení zasedání kontrolního výboru dne 13.10.2017. 
Dále bylo dohodnuto, že na zasedání výboru dne 10.11.2017 budou předloženy konečné zprávy 
z kontrolních šetření. 
 
5. hlasování: 

Pro               9 

Proti  0 

Zdržel se 0  

Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ 8/37/2017/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 I.  s c h v a l u j e 

Zrušení zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne    
13.10.2017. 

 
II. u k l á d á 

Kontrolním skupinám Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
předat závěrečné zprávy z kontrolních šetření stížností a petic do příštího zasedání 
výboru, které se uskuteční dne 10.11.2017. 

______________________________________________________________________________ 
 
Závěr 
 
Ing. Jindřich Outlý ukončil 8. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
v 14:05 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání 
výboru se uskuteční dne 10.11.2017 od 13:00 hodin. 
 
 
Ing. Jindřich Outlý 
předseda výboru kontrolního 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
Ing. Jiří Adamec 
 
 
Zapsala:  
Hana Sirová 
V Hradci Králové dne 27.9.2017 


