
Zápis 

z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 25. 04. 2018 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice 

 

 

Přítomni:  

Jaroslav Růžička 

PaedDr. Zdeněk Dušek 

Hana Mráčková 

Martin Legnavský 

Helena Lexová 

 

 

Omluveni: 

Mgr. Petr Panaš 

Mgr. Petr Hošek 

PhDr. Filip Hrbek 

 

 

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. Podnět občanů 

⦁ 4. 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: Martin Legnavský. 

 

Členové KV mají k dispozici zápisy z minulého a předminulého jednání. 
Předseda KV se ujistil, že se členové se zápisy seznámili. Členové nemají k zápisům 
námitek. V otázce možného návrhu zastupitele města ohledně provedení kontroly 
související se stavem mládeže ve sportovních klubech byl tento zastupitel vyzván, 
aby v případě zájmu o provedení kontroly podal písemně podnět kontrolnímu výboru, 
zatím tak neučinil.  

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Zápisy z minulého a předminulého jednání KV – schváleny 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání je Martin Legnavský. 
 
 

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

 

 Ke kontrolám usnesení 1. Rady města Litoměřice ze dne 11. 1. 2018, 2. Rady 
města Litoměřice ze dne 23. 1. 2018 a 3. Rady města Litoměřice ze dne 8. 2. 2018 
byly upřesněny body, ke kterým vznesli členové KV připomínky, přičemž KV 
konstatuje, že ke zmíněným usnesením rad města nemá dalších připomínek.     

 

 Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

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

 

Byly provedeny kontroly z jednání:  

 

4. Rady města Litoměřice ze dne 20. 2. 2018 

Mimořádné Rady města Litoměřice ze dne 1. 3. 2018 

5. Rady města Litoměřice (mimořádné) ze dne 15. 3. 2018 

6. Rady města Litoměřice ze dne 5. 4. 2018 



 

V případě mimořádné Rady města Litoměřice ze dne 1. 3. 2018 bere KV na 
vědomí připomínky zaslané zastupitelem města formou žádosti o poskytnutí 
informace dle § 82 zákona 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
stejně jako odpověď Tajemníka Města Litoměřice, zaslanou zastupiteli dne 24. 3. 
2018. 

V případě ostatních bere KV na vědomí bez připomínek. 

 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Ad 3. - Podnět občanů 

 

Kontrolní výbor při Zastupitelstvu města Litoměřice obdržel podnět občanů, 
podaný formou petice, na podatelnu MěÚ Litoměřice dne 11. 4. 2018. Podnět ve věci 
údajného nedodržování veřejnoprávních a soukromoprávních předpisů společnosti 
byl adresován Městskému úřadu Litoměřice, se žádostí o projednání jednak Radou 
města, jednak Zastupitelstvem města, jednak Kontrolním výborem při Zastupitelstvu 
města Litoměřice.    

Členové KV se s došlým podnětem občanů seznámili a mají ho k dispozici. 
Jaroslav Růžička nahlásil vztah k projednávané věci. KV vyčká na očekávané řešení 
podnětu ze strany MěÚ Litoměřice, na jehož základě vydá usnesení anebo učiní 
další kroky.  

 
Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 

Ad. 4.  Různé 

   

Předseda KV podal informace o průběhu a závěrech jednání mimořádného 
zastupitelstva Města Litoměřice, které proběhlo dne 1. 3. 2018. 

 
Předseda KV podal informace o naplňování doporučení, obsažených 

v usneseních z kontrol prováděných KV, ke kterými byl KV pověřen ze strany 
Zastupitelstva města Litoměřice.  

 
Proběhl další ročník Desatero problémů Litoměřic. Nyní probíhají ověřovací 

anketa a průzkum mezi občany města Litoměřice.  
 
Dne 6. 3. 2018 se konala veřejná diskuse v Divadle K. H. Máchy na téma 

"VÝSTAVBA STARTOVACÍCH BYTŮ V LITOMĚŘICÍCH." Předseda KV byl přítomen 
a podal členům KV informace o možnosti výstavby bytů  

Členové KV berou informace na vědomí. 



 

Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Konec jednání: 17:35 

Zapsal: předseda KV  

Ověřil: Martin Legnavský 


