
ZÁPIS 
 

z  13. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 20. 4. 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, Ondřej 
Šrůtek, Ing. Monika Štayrová, Ing. Petr Vrzáň, JUDr. Jiří Všetečka, Bc. Josef Zima 

 
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 ke Zprávě o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému 

kraji ve II. pololetí r. 2017 (Mgr. Koukalová) 
4. Upřesnění údajů ohledně soudních sporů 
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 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 11 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další dva 
členové výboru dorazili v průběhu jednání. 
 
Předseda výboru přivítal nového člena výboru kontrolního Ondřeje Šrůtka a zároveň navrhl 
nového vedoucího 3. kontrolní skupiny, a to Bc. Zimu. Ostatní členové výboru souhlasili. 
 
Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. 
Ověřovatelem byl navržen Petr Koleta. 
 
1. hlasování: 
Pro            10 
Proti  0 
Zdržel se 1 
 
Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 13. jednání kontrolního 
výboru. 
 
2. hlasování: 
Pro            11 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Program 13. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 13. jednání 
výboru kontrolního byl určen Petr Koleta. 
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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 13/58/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Informace Mgr. Aleny Koukalové o aktuálně podaných stížnostech a peticích 

doručených orgánům Královéhradeckého kraje, včetně informace o jejich řešení. 
 

 
K bodu 3 
Podání informací ke Zprávě o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému 
kraji ve II. pololetí r. 2017 
 
Mgr. Alena Koukalová sdělila informace členům výboru  ke Zprávě o vyřizování stížností a petic 
doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí r. 2017. 
 
4. hlasování: 
Pro            13 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 13/59/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Informace Mgr. Aleny Koukalové ke Zprávě o vyřizování stížností a petic doručených 

Královéhradeckému kraji ve II. pololetí r. 2017. 
 
 

 
K bodu 4 
Upřesnění údajů ohledně soudních sporů 
 
Předseda výboru sdělil, že Mgr. Adámek je na školení, tudíž se nemůže dostavit na jednání 
výboru, ale v případě dotazů k vyhotoveným tabulkám bude přizván na další jednání. 
Dále předseda výboru informoval, že v porovnání evidovaných správních žalob oproti  ostatním 
krajů z tabulky vyplynulo, že Královéhradecký kraj neplatí tak velké částky jako většina krajů, jde 
o částky v jednotkách statisíců. 
Ze srovnání s ostatními kraji také vyplynulo, že nejvíce správních žalob je u všech krajů v oblasti 
dopravy, kdy jde o přestupková řízení v dopravním provozu a následné správní žaloby. 
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5. hlasování: 
Pro            13 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 13/60/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í   
  Informace poskytnuté ve vypracovaných tabulkách Mgr. Adámka. 
 

 
K bodu 5 
Informace skupin KV o stavu kontrolních šetření 
 
Kontrolní skupiny podaly informace o stavu svých kontrolních šetření a souhlasily se zachováním 
termínu k zaslání ukončených zápisů z kontrol do 30. 4. 2018. Následně budou vypracovány 
návrhy usnesení tak, aby každá kontrolní skupina mohla předložit návrhy usnesení na příštím 
zasedání výboru dne 4. 5. 2018. 
 
6. hlasování: 
Pro            13 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 13/61/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í   
  S termínem  30. 4. 2018 pro zaslání závěrečných zápisů z kontrolních šetření. 
 

 
K bodu 6 
Informace ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu 
určených termínů plnění usnesení 
 
Předseda výboru informoval o tom, že k datu 12. 4 2018 jsou evidována 3 nesplněná usnesení 
s uplynulým termínem plnění, u kterých bylo požádáno o prodloužení. 
 
7. hlasování: 
Pro            13 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 13/62/2018/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 12. 4. 2018. 
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K bodu 7 
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 období od 1. 1. 2014 do 5. 4. 2018. Za sledované období nebylo 
splněno 7 usnesení, u kterých bylo ovšem požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení. 
 
8. hlasování: 
Pro            13 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 13/63/2018/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. 4. 2018. 
 
 
K bodu 8 
Různé 
 
Závěr 
Ing. Jindřich Outlý ukončil 13. 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 4. 5. 2018 od 13:00 hodin. 
 
 
Ing. Jindřich Outlý 
předseda výboru kontrolního 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
Petr Koleta 
 
 
Zapsala:  
Hana Sirová 
 
 
 
V Hradci Králové dne 25. 4. 2018 


