
Zápis 

z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

  Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 21. 6. 2017 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice 

 

 

Přítomni:  

Jaroslav Růžička 

Martin Legnavský 

Mgr. Petr Hošek 

Helena Lexová 

PhDr. Filip Hrbek 

 

 

Omluveni: 

Mgr. Petr Panaš 

Hana Mráčková 

PaedDr. Zdeněk Dušek 

Mgr. Ladislav Kudrna 

 

 

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 předsedy – se změřením na Zahradu Čech a projekt GTE  
4) Kontroly vyplývající z plánu práce  
5) Různé  

 

 

 

 



Ad 1. - Zahájení – 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. P. Hošek.  

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání je Mgr. P. Hošek. 

 

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

 

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:  

 

09. Rady města Litoměřice (mimořádné) ze dne 24. 04. 2017 

10. Rady města Litoměřice ze dne 04. 05. 2017 

11. Rady města Litoměřice (mimořádné) ze dne 11. 05. 2017 

12. Rady města Litoměřice ze dne 18. 05. 2017 

13. Rady města Litoměřice ze dne 01. 06. 2017  

 

V případě 12. Rady města Litoměřice ze dne 18. 05. 2017 vyslovili někteří 
přítomní členové KV poznámky k projednávanému bodu  

 27/12 - Na základě projednání KV doporučuje, aby 

a) byl navržen doplnění další jeden zástupce objednavatele;  

b) byla stanovena mlčenlivost minimálně na dobu trvání projektu. 



tato doporučení budou obsažena v zápisu z provedené kontroly, který bude 
předložen na jednání Zastupitelstva města Litoměřice (v rámci informace KV o činnosti 
za rok 2017). 

30/12 - Předmět tohoto bodu (nákup sekačky na koupališti) se týká samostatné 
kontroly KV v rámci MSZ, toto bude proto do kontroly, která probíhá, zařazeno. 

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 

Ad. 3. Informace předsedy – se změřením na Zahradu Čech a projekt GTE  

 

Předseda KV podal zevrubné informace o současném stavu projektu GTE a 

jeho možném dalším vývoji, k dispozici obdrželi členové KV na jednání též podklady 

k danému tématu. Členové KV vzali informaci na vědomí. 

 

Vzhledem k tomu, že KV prováděl kontrolu společnosti Zahrada Čech s.r.o., ve 

které má město 50% podíl, informoval předseda KV o aktuálním vývoji provozování a 

údržby areálu výstaviště Zahrady Čech, včetně projednávání v rámci Zastupitelstva 

města Litoměřice. 

 

KV bere projednávané informace na vědomí.  

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 

Ad. 4.  Kontroly vyplývající z plánu práce  

 

Kontroly probíhají řádně dle Plánu činnosti KV pro rok 2017, schváleného 

Zastupitelstvem města Litoměřice. Kontrolní činnost bude nadále pokračovat i ve II. 

pololetí roku 2017. Závěry z kontrol budou předloženy KV, stejně jako budou 

z probíhajících kontrol vypracovány zprávy (předseda KV), obsahující usnesení KV 

z kontrol jednotlivých kontrolovaných subjektů.  

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 



Ad. 5.  Různé 

 

 Předseda KV na vyžádání odeslal k dispozici dokumenty k projektu 

rekonstrukce Palachovy ulice, včetně uvažovaných termínů realizace rekonstrukce.  

 Předseda KV informoval o své účasti v rámci hodnotících komisí ve výběrových 

řízeních na realizaci veřejných zakázek za I. pololetí 2017, členové KV vzali informace 

na vědomí.  

 

 

  

Jednání ukončeno v 17:30 

Zápis vyhotovil J. Růžička – předseda KV. 

Zápis ověřil Mgr. P. Hošek – člen KV.  


