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Z á p i s 

 
z  38. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. června 2008 od 8:00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: Ing. Lubomír Štěpán,  Josef Ješina, Ing. Petr Zima, Mgr. Alena Koukalová,      

Ing. Petr Kubát,  Ing. Josef Hauck, Ing. Alice Nováková 
 
Omluveni: Mgr. Petr Kmoch 
 
Nepřítomni:  Ing. Petr Stejskal   
 
Program jednání: 
 

1. Schválení programu 38. jednání kontrolního výboru  
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání výboru  
3. Kontrola vyřizování stížností  
4. Postup schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních 

programů 
5. Kontrola nakládání a využívání majetku kraje v příspěvkové organizaci 

Léčebna dlouhodobě nemocných v Hradci Králové 
6. Různé  
7. Závěr 
 

Jednání v 8:00 hodin zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Lubomír Štěpán. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které 
byly všem členům výboru předány před zasedáním. 
 
 
K bodu l 
Zahájení, volba ověřovatele zápisu. 

 
§ jednomyslně byl schválen program 38. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
 
§ jednomyslně byl  schválen ověřovatelem zápisu Ing. Petr Zima 

 
 
USNESENÍ č. 38/208/2008 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  s c h v a l u j e 
program 38. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 2 
Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
Zápis z 37. jednání kontrolního výboru zastupitelstva byl vzat na vědomí všemi členy 
kontrolního výboru. Předseda výboru upozornil, že zápis z 37. jednání kontrolního výboru bude 
předložen jako součást materiálu „Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje“ na řádném jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje             
dne 19. června 2008. Ing. Štěpán informoval o plnění úkolů s předchozího jednání. 
 
Ing. Lubomír Štěpán informoval o plnění úkolů z předchozího jednání, informoval o provedené 
kontrole stavebních úprav v ZOO Dvůr Králové a. s. Podnět ke kontrole podaný Safari archa 
2007, občanské sdružení, byl oprávněný, kontrolní skupina použila postup České inspekce 
životního prostředí, kontrolní výbor bude nadále sledovat postup náprav uložených ZOO Dvůr 
Králové a. s. Českou inspekcí životního prostředí. Uloženo Ing. Štěpánovi nadále provádět 
průběžné kontroly, zda ZOO Dvůr Králové a. s. dodržuje instrukce dané Českou inspekcí 
životního prostředí. 
 
 
USNESENÍ č. 38/209/2008 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

1.   zápis z 37. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
2.  informaci o provedené kontrole – prověření povolených/nepovolených stavebních 
úprav v areálu ZOO Dvůr Králové a. s.  

II.       u k l á d á 
Ing. Lubomíru Štěpánovi, předsedovi kontrolního výboru 
nadále provádět průběžnou kontrolu dodržování instrukcí České inspekce životního 
prostředí v ZOO Dvůr Králové a. s. 

 
 
K bodu 3 
Kontrola vyřizování stížností 
 
Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí, podala informaci o došlých a 
vyřízených stížnostech a peticích obdržených Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Mgr. 
Alena Koukalová informovala o stížnostech vyřízených ve sledovaném období od 14.5.2008 do 
17.6.2008. 
 
Ing. Štěpán podal návrh na usnesení. 
 
Návrh usnesení byl jednomyslně schválen. 
 
 
USNESENÍ č. 38/210/2008 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o došlých a vyřízených stížnostech za období od 14.5.2008 do 17.6.2008 
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K bodu 4 
Postup schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních programů 
 
Postup schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních programů řeší proces 
přípravy a realizace individuálních projektů ve vztahu k orgánům kraje a ve vztahu k jejich 
financování. Královéhradecký kraj v současné době připravuje individuální projekty, které 
budou předkládány do Operačních programů. Projekty jsou připravovány pod odborným 
vedením věcně příslušných odborů, jejich zpracovatelem může být samostatný odbor, CEP a. s., 
případně jakákoliv jiná organizace, které Královéhradecký kraj zpracování projektu zadá 
transparentním způsobem. V souladu se „Zásadami Královéhradeckého kraje pro přidělování 
podpor, grantů a dotací na programovací období EU 2007-2013“, které byly schváleny 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 7.12.2007 a v souladu s „Postupem 
Královéhradeckého kraje při realizaci dotačních programů a globálních grantů v letech        
2007-2013“, který byl schválen následně Radou Královéhradeckého kraje, je odbor evropských 
záležitostí a mezinárodních vztahů hlavním správcem dotačních prostředků Královéhradeckého 
kraje. Samotná realizace individuálních projektů bude probíhat pod řízením věcně příslušného 
odboru po odborné stránce a administrace projektu bude probíhat podle platných pravidel daných 
implementačními dokumenty a při splnění podmínek, za jakých byly finanční prostředky na 
realizaci poskytnuty. Každý individuální projekt musí mít založený svůj zvláštní projektový účet, 
přičemž všechny finanční operace spojené s projektem musí být realizovány pouze přes tento 
účet. Správcem účtu je odbor krajského úřadu, který je zároveň příkazcem operace. 
 
O výše uvedené problematice podrobně informovala Ing. Alice Nováková, vedoucí odboru 
evropských záležitostí a mezinárodních vztahů. 
 
Ing. Štěpán podal návrh na usnesení. 
 
Návrh byl jednomyslně schválen. 
 
 
USNESENÍ č. 38/211/2008 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci k „Postupu schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních 
programů 

 
 
K bodu 5 
Kontrola nakládání a využívání majetku kraje v příspěvkové organizaci Léčebna 
dlouhodobě nemocných v Hradci Králové 
Ředitel Léčebny dlouhodobě nemocných v Hradci Králové již několik měsíců nereaguje na 
výzvy kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Několikrát byl kontaktován 
kontrolním výborem se záměrem provedení kontroly v příspěvkové organizaci (telefonicky, e-
mailem, osobně). Na jednání kontrolního výboru se nedostavil, nereaguje na písemné ani 
telefonické výzvy, nejeví zájem o ohlášenou kontrolu nakládání a využívání majetku kraje 
v Léčebně dlouhodobě nemocných v Hradci Králové. 
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USNESENÍ č. 38/212/2008 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. u k l á d á 

Ing. Lubomíru Štěpánovi, předsedovi kontrolního výboru 
informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o komunikačních problémech 
kontrolního výboru s ředitelem příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Hradci Králové 

 
 
K bodu 6 
Různé 
 
Kontrolním výborem projednány návrhy odměn občanům kraje za práci v kontrolním výboru 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje – rozděleny dle vyhodnocení účasti jednotlivých členů 
na jednáních výborů v roce 2008. 
 
 
USNESENÍ č. 38/213/2008 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e 

výši odměn za práci občanů kraje v kontrolním výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje dle přílohy 

 
 
K bodu 7 
Závěr 
 

Předseda poděkoval členům kontrolního výboru účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 9:30 hodin jednání ukončil. Další jednání 
kontrolního výboru se uskuteční dne 10.9.2008 od 8:00 hodin. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Nesvačilová 

……………………………………….. 
Ing. Lubomír Štěpán 

předseda kontrolního výboru  

…………………………………………. 
Ing. Petr Zima 

ověřovatel zápisu 


