
ZÁPIS 
 

z  15. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 8. 6. 2018 od 13:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Denis Doksanský, 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, Petr Koleta a Ing. Jiří Adamec 
 
Neomluven: Michal Kudrnáč 
 
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. 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 7 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další členové 
výboru dorazili v průběhu jednání. 
 
Předseda výboru informoval ostatní členy výboru, že doporučení, která byla přijata na minulém 
zasedání výboru ohledně plánu práce výboru kontrolního za I. pololetí r. 2018 byla  
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena. 
 
Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. 
Ověřovatelem byl navržen Ing. Petr Vrzáň. 
 
1. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 15. jednání kontrolního 
výboru. 
 
2. hlasování: 
Pro              7 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Program 15. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 15. jednání 
výboru kontrolního byl určen Ing. Petr Vrzáň. 
____________________________________________________________________________ 
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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              8 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 15/69/2018/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 
Projednání plánu práce kontrolních skupin kontrolního výboru na II. pololetí r. 2018  
 
Předseda výboru navrhl plán práce na II. pololetí r. 2018 - provést kontroly ostatních výborů 
Královéhradeckého kraje, při jejichž kontrole by se mělo zaměřit, aby se na začátku jednání 
výboru schválil ověřovatel a program jednání. Dále při řešení důležitého bodu, aby byl vytvořen 
konkrétní výstup – usnesení, a ten byl i odhlasován.  
 
Do široké diskuze se jako první přihlásil Ing. Plass, který sdělil svůj názor, že nám nepřísluší 
komentovat průběh jednání výboru, diskuzi, tudíž není potřeba navštěvovat výbory a sledovat 
příslušný výbor při jednání. Důležitý je až výsledek – zápis z jednání a konkrétní usnesení,              
ke kterému bychom se mohli vyjádřit.  
S tímto názorem souhlasili i ostatní členové výboru kontrolního. 
 
Dále všichni členové výboru diskutovali o tom, na co se při kontrole zaměřit a také určit 
kontrolované období. Po diskuzi všech členů se dospělo k závěru, že se bude kontrolovat soulad 
skutečně přijatých usnesení výborů (plus důvodové zprávy), s tím co je předkládáno k bodům 
jednání zastupitelstva, za období od 1. 1. 2017 do 8. 6. 2018. 
 
Přílohou zápisu z jednání výboru kontrolního bude tabulka se všemi výbory Královéhradeckého 
kraje spolu s gestorem a jménem člena výboru kontrolního, který bude příslušný výbor 
kontrolovat. 
 
4. hlasování: 
Pro              9 
Proti  0 
Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ 11/70/2018/VK  
Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 I.         s c h v a l u j e 

Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí           
r. 2018 – Soulad skutečně přijatých usnesení výborů Královéhradeckého kraje (plus 
důvodové zprávy), s tím co je předkládáno k bodům jednání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 

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 r. 2018 na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
Termín: 10. 9. 2018 

 

 
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 4. 6. 2018 nejsou evidována žádná nesplněná 
usnesení. 

 
5. hlasování: 
Pro              9 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ 11/71/2018/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 4. 6. 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 4. 6. 2018.  
Za sledované období nebyla splněna v řádném termínu 3 usnesení, z toho 1 nesplněné pouze 
částečně a u 2 bylo požádáno o prodloužení termínu. 
 
6. hlasování: 
Pro              9 
Proti  0 
Zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ 11/72/2018/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. 
 
 
K bodu 6 
 
Závěr 
 
Ing. Jindřich Outlý ukončil 15. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
v 14:45 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání 
výboru se uskuteční dne 24. 8. 2018 od 13:00 hodin. 
 
 
 
Ing. Jindřich Outlý 
předseda výboru kontrolního 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
Ing. Petr Vrzáň 
 
 
Zapsala:  
Hana Sirová 
 
V Hradci Králové dne 12. 6. 2018 


