
Zápis 

z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

  Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 04. 10. 2017 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice 

 

 

Přítomni:  

Jaroslav Růžička 

Helena Lexová 

Mgr. Petr Panaš 

PaedDr. Zdeněk Dušek 

Hana Mráčková 

 

 

Omluveni: 

Mgr. Ladislav Kudrna 

Martin Legnavský 

PhDr. Filip Hrbek 

Mgr. Petr Hošek 

 

 

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)    Kontroly vyplývající ze zákona se zaměřením na usnesení rady města 
3)    Informace se změřením na MěN Litoměřice  
4)    Kontroly vyplývající z plánu práce  
5)    Různé  

 

 

 

 



Ad 1. - Úvod – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel 
zápisu, schválení zápisu z minulého jednání 

 

Na jednání KV je přítomno 5 členů, tj. nadpoloviční většina. Jednání KV je proto 
usnášeníschopné. 

 

Návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Mgr. Petr Panaš.  

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání je Mgr. Petr Panaš. 

 

Členové KV mají k dispozici zápis z minulého jednání. Předseda KV se ujistil, 
že de členové se zápisem seznámili Členové nemají výhrady či návrhy na doplnění. 

 

Zápis z minulého jednání KV – byl řádně ověřen, bez připomínek.  

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 
 

Ad 2. - Kontroly vyplývající ze zákona se zaměřením na usnesení rady města 

 

 Na jednání KV byly provedeny fyzické kontroly usnesení a zápisů z jednání 
Rady města Litoměřice.  

 

Byly provedeny kontroly z jednání:  

 

14. Rady města Litoměřice ze dne 15. 06. 2017 

15. Rady města Litoměřice (mimořádné) ze dne 29. 06. 2017 

16. Rady města Litoměřice ze dne 21. 07. 2017 

17. Rady města Litoměřice ze dne 10. 08. 2017 

18. Rady města Litoměřice ze dne 31. 08. 2017  

 

V případě 14. Rady města Litoměřice ze dne 15. 06. 2017 k projednávanému 
bodu 363/14/2017: 

Uzavření smlouvy o společné investici se společností CSPE s.r.o. na 
rekonstrukci bytu č. 1 o výměře 129,32 m2 (3+1) na Mírovém náměstí 20/12 
v Litoměřicích; 



bude provedeno další šetření. V případě přijatých doporučení budou tato 
doporučení obsažena v zápisech KV z provedených kontrol. 

 

V případě 16. Rady města Litoměřice ze dne 21. 07. 2017 k projednávanému 
bodu 399/16/2017: 

Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2017; 

bude provedeno další šetření. V případě přijatých doporučení budou tato 
doporučení obsažena v zápisech KV z provedených kontrol. 

 

V případě 16. Rady města Litoměřice ze dne 21. 07. 2017 k projednávanému 
bodu 430/16/2017: 

Zveřejnění adresného záměru – výpůjčky dělící zdi mezi čp. 710 (PPP) a čp. 
730 (EKONOM, o.p.s.) za účelem umístění nabíjecí stanice elektromobilu pro 
EKONOM, o.p.s.; 

bude provedeno další šetření. V případě přijatých doporučení budou tato 
doporučení obsažena v zápisech KV z provedených kontrol. 

 

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 

Ad. 3. Informace se změřením na MěN Litoměřice 

 

Na 18. jednání Rady města Litoměřice ze dne 31. 8. 2017 byl usnesením k bodu 

498/18/2017 schválen program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 

14. 9. 2017. Součástí programu ZM byl navržen i bod 10. - Převod činností z Městské 

nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s. 

Rada města Litoměřice tento návrh schválila. Usnesení RM je zveřejněno na 

webových stránkách Města Litoměřice.  

 

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 14. 9. 

2017 byly (dne 7. 9. 2017) a jsou zveřejněny na webových stránkách Města Litoměřice. 

  

Dne 14. 9. 2017 proběhlo 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřice. Bod č. 10, 

týkající se převodu činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové 

organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s., byl navržen zařadit jako bod č. 1 a ostatní 

body posunout. Tento návrh byl na jednání ZM schválen.  



 

Zastupitelstvo města Litoměřice tento bod řádně projednalo.  

 

K návrhu na usnesení k předmětnému bodu byl podán protinávrh. Protinávrh 

nebyl hlasováním přijat. 

 

Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo k předmětnému bodu po jeho 

projednání usnesení ve znění:  

a) ZM bere na vědomí, že Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková 

organizace je s účinností od 12. 09. 2017 zapsána v obchodním rejstříku. 

b) ZM, s ohledem na založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 

a s ohledem na vydané oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro Nemocnici 

Litoměřice, a.s. s účinností od 1. 10. 2017 ve stejném rozsahu, v jakém poskytuje 

zdravotní služby Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, ruší 

příspěvkovou organizaci Městskou nemocnici v Litoměřicích, IČO: 00830488 se 

sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, a to s účinností ke dni 30. 09. 2017. 

c) ZM projednalo nabídku Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové 

organizace na převod majetku pro případ záměru zrušení příspěvkové organizace 

Městská nemocnice v Litoměřicích, která byla učiněna podle ustanovení článku 8 bod 

B) odst. 4 zřizovací listiny, viz příloha orig. zápisu. 

ZM schvaluje bezúplatné přijetí nemovitých věcí uvedených v předložené 

nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace do svého 

vlastnictví za dodržení podmínek daných smlouvou o bezúplatném převodu č. 

ÚLT/3370/7 uzavřené mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací ze dne 7. 

1. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2017. 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi 

městem Litoměřice jako nabyvatelem a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, 

příspěvkovou organizací jako převodcem, kterou přijímá nemovité věci popsané ve 

smlouvě do svého vlastnictví, viz příloha orig. zápisu. ZM, současně bere na vědomí, 

že na nemovitostech váznou závazky uvedené v katastru nemovitostí a dále závazky 

ze smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/07 ve znění dodatku č. 1 s tím, že 

město Litoměřice se zavazuje po celou dobu omezení dodržet všechny závazky a 

podmínky uvedené v předmětné smlouvě. 



d) ZM z ostatního majetku, uvedeného v předložené nabídce Městské 

nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace (movité věci) městu Litoměřice, nic 

nepřijímá. 

e) ZM nařizuje příspěvkové organizaci Městské nemocnici v Litoměřicích, aby v 

souladu s ustanovením článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny uzavřela Smlouvu o 

koupi obchodního závodu s Nemocnicí Litoměřice a.s. (viz příloha orig. zápisu), který 

vytvořila Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace a který slouží k 

provozování jejích činností ve stavu, v jakém je k datu 30. 9. 2017, a to za cenu 115 

100 000,- Kč. Cena je určena znaleckým posudkem o ocenění obchodního závodu 

jako cena obvyklá, a to Znaleckým posudkem č. 2995-98/2017 „Stanovení spravedlivé 

hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice 

v Litoměřicích“ ze dne 1. 9. 2017 s datem ocenění k 30. 9. 2017. 

f) ZM schvaluje peněžitý vklad ve výši 115.100.000,- Kč do Nemocnice 

Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči 

pohledávce za a.s. 

 

 

Výpis z usnesení a zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřice 

konaného dne 14. 9. 2017 jsou zveřejněny na webových stránkách Města Litoměřice. 

 

 

Ad. 4.  Kontroly vyplývající z plánu práce  

 

Členové KV se dohodli na dalším postupu ohledně probíhajících kontrol 

vyplývajících z Plánu činnosti KV pro rok 2017.  

Ve IV. čtvrtletí proběhnou fyzické kontroly, se zohledněním dosavadních 

námětů členů KV. 

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 

Ad. 5.  Různé 



 Na 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 14. 9. 2017 byl doplněn bod 

č. 29 - Schválení doporučení Radě Ústeckého kraje ve věci vyhlášení konkursního 

řízení na obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích. 

Zastupitelstva města Litoměřice schválilo následující usnesení:  

ZM doporučuje Radě Ústeckého kraje vyhlásit konkurs na obsazení funkce ředitele 

Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, a to 

z důvodu zajištění zlepšení kvality odborné a pedagogické úrovně vzdělávání, 

pracovně právních vztahů a spolupráce se základními školami v Litoměřicích. 

Toto doporučení není pro zřizovatele závazné.  

POZN: Zřizovatelem Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, 

příspěvková organizace, je Ústecký kraj. Působnost zřizovatele vykonává Rada 

Ústeckého kraje. Podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ředitele 

školské právnické osoby zřizované krajem jmenuje na vedoucí pracovní místo 

zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. V období od začátku 

šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce 

na pracovním místě ředitele školy (dále jen „šestileté období“) může zřizovatel vyhlásit 

na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni 

šestiletého období.  

Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty 

pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo 

školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první 

nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet 

další šestileté období. 

 

 

  

Jednání ukončeno v 17:50 

Zápis vyhotovil J. Růžička – předseda KV. 


