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Zápis 

z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

  Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 15. 03. 2017 od 16:00 v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice:  

 

Přítomni:  

Jaroslav Růžička 

Helena Lexová 

Martin Legnavský 

Mgr. Petr Panaš 

Hana Mráčková 

 

Omluveni:  

Mgr. Petr Hošek    – řádně omluven 

PhDr. Filip Hrbek   – řádně omluven 

Mgr. Ladislav Kudrna   – řádně omluven 

PaedDr. Zdeněk Dušek  – řádně omluven 

 

Jednání řídil Jaroslav Růžička – předseda KV 

Zápis vyhotovil: Jaroslav Růžička 

 

 

Program jednání:  

1. Úvod – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu, 

schválení zápisu z minulého jednání  

2. Informace ze ZM  

3. Kontroly příspěvkových organizací vyplývající z plánu činnosti kontrolního výboru 

4. Plnění usnesení z kontrol a přijatá opatření k doporučením kontrol prováděných 

kontrolním výborem 

5. Různé  
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Ad 1. - Zahájení – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu, 

schválení zápisu z minulého jednání 

 

Na jednání KV je přítomno 5 členů - nadpoloviční většina členů. Jednání KV je proto 

usnášeníschopné.  

 

Návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Hana Mráčková.  

 

Členové KV mají k dispozici zápis z minulého jednání. Předseda KV se ujistil, že k němu nemají 

námitky.  

 

Schválení zápisu ze dne 31. 01. 2017 – byl řádně ověřen, bez připomínek.  

 

Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se:  0 

 

Ad 2. - Informace ze ZM 

 

Na základě závěrů z jednání KV sestavil J. Růžička (se zohledněním podnětů členů KV) návrh 

Plánu činnosti KV pro rok 2017 a vyhotovil návrhy zpráv o proběhlých kontrolách. Tyto návrhy, 

včetně navržených usnesení, schválil KV na svém jednání dne 31. 1. 2017, s tím, že KV pověřil 

předsedu J. Růžičku schválené materiály předložit ke schválení Zastupitelstvu města 

Litoměřice na jeho jednání dne 2. 2. 2017.  

Na jednání Zastupitelstva města Litoměřice, které proběhlo dne 2. 2. 2017, byly předloženy 

návrh Plánu činnosti KV pro rok 2017 a dále informace o provedených kontrolách v II. pololetí 

2016 formou vyhotovených zpráv, schválených kontrolním výborem.  

Zastupitelstvo Města Litoměřice schválilo plán činnosti KV na rok 2017 (viz. příloha orig. zápisu 

z jednání ZM) na rok 2017 a vzalo na vědomí informaci o činnosti kontrolního výboru za 

předchozí období.  

 

Ad. 3. Kontroly vyplývající z plánu činnosti  

 

Z plánu činnosti kontrolního výboru pro rok 2017 vycházejí Centrální školní jídelna, Městská 

sportovní zařízení a městské lesy.  

KV pověřuje předsedu kontrolního výboru ke shromáždění podkladů pro započetí kontroly. 
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Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Ad. 4. Plnění usnesení z kontrol a přijatá opatření k doporučením kontrol prováděných 

kontrolním výborem 

  

KV pověřuje předsedu KV k vypracování podkladu k závěrům z kontrol TSM a MKZ, a to v 

součinnosti s ředitelem/kou TSM a MKZ (výsledné zprávy budou předloženy Zastupitelstvu 

města Litoměřice v rámci informace o činnosti kontrolního výboru za rok 2017) 

 

Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Ad. 5. Různé  

 

Na následujícím jednání proběhne kontrola usnesení RM. 

  

 

Tímto byl program jednání vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru. 

Konec jednání: 17:30 hod.  

Ověřil/a: Hana Mráčková 

  

 

 

Rozdělovník:  

1x Jaroslav Růžička – předseda KV 

1x členové KV 

1x vedení města  

1x sekretariát 


