
ZÁPIS 
 

z  12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Kr álovéhradeckého kraje, 
konaného dne 2. 3. 2018 od 13:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

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

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

 
Omluveni: Ing. Petr Vrzáň 
 
Hosté:  Mgr. Alena Koukalová, Mgr. Petr Adámek, JUDr. Lukáš Korych 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání 
2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová) 
3. Upřesnění dotazů členů KV – Mgr. Adámek 
4. Podání informací ke kontrolním šetřením týkající se Centra investic, rozvoje a inovací, 

ředitelem JUDr. Lukášem Korychem 
5. Informace skupin KV o stavu kontrolních šetření 
6. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období 
7. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období 
8. Různé 
 

 
 
K bodu 1 
Zahájení, volba ov ěřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednán í  
 
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 12 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další člen 
výboru dorazil v průběhu jednání. V průběhu jednání odešli dva členové výboru. 
 
Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. 
Ověřovatelem byla navržena Ing. Monika Štayrová. 
 
1. hlasování: 
Pro              9 
Proti  0 
Zdržel se 1 
 
Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 12. jednání kontrolního 
výboru. 
Pan Doksanský požádal o doplnění programu o dotaz týkající se SOU Lázně Bělohrad, zateplení 
budovy, které bylo zařazeno do bodu 8.  
 
2. hlasování: 
Pro            10 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Program 12. jednání výboru kontrolního byl schválen . Ověřovatelem zápisu z 12. jednání 
výboru kontrolního byla ur čena Ing. Monika Štayrová. 
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K bodu 2 
Informace o vy řizování 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. 
 
Mgr. Koukalová podala informace o nově příchozí petici, která není uvedena v zaslaném 
materiálu, k zajištění zachování stomatologie Lázně Bělohrad. Podrobnější informace budou 
poskytnuty při příštím zasedání výboru kontrolního. 
 
Ing. Štayrová informovala o  obdržení prohlášení lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelského 
personálu ze dne 16. 2. 2018. Toto prohlášení bylo nejspíše zasláno všem zastupitelům 
Královéhradeckého kraje, nikoli ale Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, tudíž nebude 
řešeno jako stížnost, petice. 
 
3. hlasování: 
Pro            11 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl p řijat. 
 
USNESENÍ 12/53/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kr aje 
 
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 dotaz ů členů KV – Mgr. Adámek 
 
Předseda výboru přivítal Mgr. Adámka, který byl přizván z důvodu vyjasnění konkrétních dotazů 
členů výboru ohledně soudních sporů. 
Při společné diskuzi se členové výboru domluvili, že údaje budou vyžadovány za období                  
od r. 2015 do r. 2017 a budou požadovány údaje o počtech občanskoprávních sporů, konkrétně 
kolikrát byl Královéhradecký kraj ve sporu úspěšný, kolikrát byl externě zastupován a konkrétní 
částky za zastupování při soudním jednání, i za hrazení nákladů v případě neúspěchu. 
Dále pak informace o správních žalobách, kdy jsou požadovány stejné údaje jako                                         
u občanskoprávních sporů. Veškeré údaje se budou týkat pouze Královéhradeckého kraje, nikoliv 
příspěvkových organizací či obchodních společností. 
 
 
K bodu 4 
Podání informací ke kontrolním šet řením týkající se Centra investic, rozvoje a inovací , 
ředitelem JUDr. Lukášem Korychem 
 
Předseda výboru přivítal JUDr. Korycha a požádal ho o poskytnutí doplňujících informací,              
ke kontrolním šetřením 1. kontrolní skupiny výboru kontrolního: 
 
• Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/4/169/2017  

Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku 
určeného na regionální rozvoj v Královéhradeckém kraji 
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• Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/4/168/2017  

Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku 
určeného na posilování konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje 

 
JUDr. Korych předložil pracovní podklady k výše uvedeným kontrolním šetřením členům výboru. 

 
Po diskuzi předseda výboru požádal JUDr. Korycha o dodatečné zaslání konkrétnějších, 
podrobnějších výstupů a zprávu  o výsledném vyúčtování obou dotací.  
 
4. hlasování: 
Pro            10 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
 
USNESENÍ 12/54/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kr aje 
 
I. b e r e   n a   v  ě d o m í   
  Informace JUDr. Lukáše Korycha ke kontrolním šetřením 1. kontrolní skupiny. 
 
 
K bodu 5 
Informace skupin KV o stavu kontrolních šet ření 
 
Předseda výboru požádal jednotlivé kontrolní skupiny o průběžné informace z kontrolních 
šetřeních. Dále připomněl termín ukončení kontrolních šetření a to k 30. 4. 2018, z důvodu 
možného schválení zápisů kontrolních šetření v I. pololetí r. 2018. 
  
Skupina č. 1 
Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen,  MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Ji ří 
Adamec 
Pan Koleta podal krátkou informaci o kontrolním šetření: nákup  třech osobních automobilů kombi, 
kontrola je téměř ukončena. Po dokontrolování posledních dokumentů bude vyhotoven zápis 
z kontrolního šetření. 
 
Skupina č. 2 
Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Ji ří Všetečka, Denis Doksanský, Michal 
Kudrná č 
Ing. Štayrová informovala o kontrolním šetření: Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, 
SOU a VOŠ Hořice, realizace projektu. S kolegou p. Doksanským budou žádat o doložení žádosti        
o dotaci a dalších materiálů k doložení termínů (např. výběrová řízení). 
JUDr. Všetečka s p. Kudrnáčem mají připravenou kontrolní zprávu ke kontrolnímu šetření: 
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod. 
 
Skupina č. 3 
JUDr. Miroslav Antl, Bc. Josef Zima, Ing. Petr Vrzá ň 
P. Zima stručně informoval o kontrolních šetření 3. kontrolní skupiny, týkající se propagace 
zemědělství a regionálních potravinářských produktů. 
 
5. hlasování: 
Pro            10 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
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USNESENÍ 12/55/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kr aje 
 
I. b e r e   n a   v  ě d o m í   
  Průběžné informace kontrolních skupin o kontrolních šetření. 
 
 
K bodu 6 
Informace ke kontrole pln ění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu 
určených termín ů plnění usnesení 
 
Předseda výboru informoval o tom, že k datu 26. 2 2018 je evidováno pouze 1 nesplněné 
usnesení s uplynulým termínem plnění. 

 
6. hlasování: 
Pro              9 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
 
USNESENÍ 12/56/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kr aje 
 
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 26. 2. 2018. 
 
 
K bodu 7 
Informace ke kontrole pln ění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynul é období 
 
Předseda výboru informoval o vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje za období od 1. 1. 2017 do 26. 2. 2018. Za sledované období byla 
splněna v řádném termínu všechna usnesení. 
 
7. hlasování: 
Pro              9 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
 
USNESENÍ 12/57/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kr aje 
 
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 26. 2. 2018. 
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K bodu 8 
 
Různé 
P. Doksanský vznesl dotaz k SOU Lázně Bělohrad. Usnesením ze dne 11. 9. 2017 bylo potvrzeno 
zateplení školní budovy, přičemž 20. 9. 2017 došlo ke zrušení této akce. Jak celá akce dopadla, 
byla budova zateplena? 
Předseda výboru informoval o současném stavu, kdy bylo vypsáno výběrové řízení, následně 
vybrána firma, která by měla v brzké době začít se zateplováním školní budovy (tato informace 
byla telefonicky ověřena JUDr. Korychem). 
 
Dále předseda výboru sdělil informaci o přípravě hodnotící zprávy výboru kontrolního, kterou 
bude zpracovávat hejtman Královéhradeckého kraje. 
 
Předseda výboru požádal o posunutí příštího termínu zasedání výboru kontrolního na 20. 4. 2018. 
 
Závěr 
 
Ing. Jindřich Outlý ukončil 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
v 14:55  hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání 
výboru se uskuteční dne 20. 4. 2018 od 13:00 hodin. 
 
 
 
Ing. Jindřich Outlý 
předseda výboru kontrolního 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
Ing. Monika Štayrová 
 
 
Zapsala:  
Hana Sirová 
 
V Hradci Králové dne 7. 3. 2018 


