
 

Zápis 
z 4. jednání kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 11.3.2015 v kanceláři předsedy KV na MěÚ Litoměřice  
 
Přítomni: 

• Jaroslav Růžička – předseda KV  

•  Mgr.Petr Hošek 

• Helena Lexová 

• Hana Mráčková 

• Mgr.Petr  Panaš 

• PhDr. Filip  Hrbek 

• Martin Legnavský 

• PaedDr. Zdeněk Dušek 

Omluveni: 

• Mgr. Ladislav Kudrna, Jana Koňaříková  

Program: 

1. Úvod - Zápis z minulého jednání KV, Usnášeníschopnost 

2. Podnět od občana – Žádost o prošetření parkovacích zón v centru města  

3. Jednací řád KV 

4. Kontrola ZČ 

5. Plán kontrol vyplývajících ze zákona 

6. Různé  

 
Ad 1/ 
KV je na svém 4. Jednání usnášeníschopný. 
KV schvaluje zápis z 3. jednání KV bez připomínek.  
(Pro:8  Proti:  Zdržel se: )  
 
Ad 2/ 
Podnět od občana byl doručen KV přes podatelnu MÚ. Podnět byl předán všem přítomným členům KV. KV 
ustanovuje pracovní tým k ověření skutečností týkajících se podnětu, ve složení předseda KV, Martin 
Legnavský, Petr Panaš. Tým shromáždí do příštího jednání KV potřebné informace od MP, TSM, odboru 
dopravy, právního odboru, pana Urbánka a občana D.Š., se kterými ostatní členy KV seznámí tak, aby na 
příštím jednání KV mohl vydat usnesení k podnětu. 
 
 (Pro:8  Proti: 0 Zdržel se: 0 )  
 
Ad 3/ 
KV schvaluje předložený jednací řád KV jako svůj vnitřní předpis.  
(Pro8 :  Proti:0   Zdržel se: 0)  
 
 
Ad 4/ 
Předseda KV ověření doručení všech naskenovaných materiálů všem členům KV. 



KV ustanovuje tříčlenné pracovní týmy k rozdělení prací na kontrole ve složení předseda KV + dva další 
členové. Týmy: Martin Legnavský + Petr Panaš, Filip Hrbek + Lexová, Petr Hošek + Hana Mráčková. Výbory 
se sejdou v následujících dvou týdnech pod vedením předsedy k provedení kontrol tak, aby celkové závěry 
k této fázi kontroly mohl KV přijmout do 8. 4. 2015 a následně je  sdělit formou zápisu o provedené 
kontrole zastupitelstvu města dne 9.4. 2015 
 
(Pro: 8  Proti: 0 Zdržel se: 0 )  
  
Ad 5/ 
KV zkontroloval usnesení 1. Mimořádného jednání Rady města dne 4. 11. 2014, 2. Řádného jednání Rady 
města dne 13. 11. 2014, 3. Řádného jednání Rady města dne 27. 11. 2014, 4. Mimořádného jednání Rady 
města dne 4. 12. 2014, 5. Mimořádného jednání Rady města dne 11. 12. 2014, 6. Řádného jednání Rady 
města dne 18. 12. 2014 .  
 
Řádné jednání Rady města ze dne 18.12.2014 (6.) – Dotaz ze strany KV, zdali je provedena náprava 
nedostatku zjištěného u provedení veřejnosprávní kontroly MKZ – bod 42/6. (Formální nedostatky v zápise 
rady – číslování zápisu a usnesení není v souladu).   
(Pro:  Proti:  Zdržel se: )  
 
Řádné jednání Rady města dne 27. 11. 2014 – bod 32/03 ZUŠ - Dotaz ze strany KV, zdali je provedena 
náprava nedostatku zjištěného u provedení veřejnosprávní kontroly ZUŠ. 
 
Mimořádného jednání Rady města dne 4. 11. 2014 (1.) – Chybí schválený program Rady. V původní, 
ověřovatelem neschválené verzi zápisu byl schválen bod 3/01, zadání právního rozboru k mediálnímu 
zákonu (pro 9 radních), který v druhé, starostou i ověřovatelem signované verzi již nefiguruje. Předseda KV 
se starosty dotáže na procedurální postup.  
 
Mimořádného jednání Rady města dne 4. 12. 2014 – Stížnost stěžovateli byla vyřízena kladně a v pořádku, 
ale nebylo na ni odpovězeno (pro forma).  
 
Ad 6/ 
KV pověřuje předsedu KV k informaci směrem k Radě města o aktualizaci členů KV zvaných k výběrovým 
řízení. 
 
(Pro: 8  Proti:0   Zdržel se: 0 )  
  
Další jednání KV se uskuteční dne 8.4.2015 
 
Konec jednání: 18,00  
 

Zapsal: Předseda KV - Jaroslav Růžička 

Ověřovatel zápisu: Helena Lexová 

 

 

 

 
 


