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Zápis 

z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

  Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 11.11.2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka  
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích 

 
Přítomni: 
Mgr. Jiří Adámek, předseda 
Mgr. Radek Voženílek  
Ing. Jan Fišera 
Jaroslav Růžička   
Jiří Skřivánek 
 

Nepřítomen: Aleš Stibal-omluven  
 
 
Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda 
Zapisovatel/ka: Bc. Martina Skoková  
 
 
Program jednání KV: 
 
1.  Schválení zápisu z minulého jednání KV  

2. Volba ověřovatele zápisu, usnášení schopnost, schválení programu  

3. Přijetí závěrů z kontrol usnesení RM viz rozdělení prací z minulého jednání KV 

4. Jednací řád ZM (omezení diskuze zastupitelů) viz zaslané materiály 

5.          Rozdělení prací – kontrola nakládání s nepotřebným majetkem města 
 

6. Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 9. prosince 2019 od 17.00 hod.  

7.  Informace o členství ve výběrových komisích 

8.          Informace o činnosti KV pro ZM – diskuze 

9.          Vyhodnocení činnosti KV a příprava plánu na příští rok - diskuze 

10.        Různé 

 

Uvítání – Pan předseda uvítal členy Kontrolního výboru. 

Ad 1. - Schválení zápisu z minulého jednání KV  
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Vzhledem k tomu, že k zápisu z jednání KV ze dne 14. října 2019 nebylo připomínek, prohlásil 

předseda kontrolního výboru Mgr. Jiří Adámek zápis za schválený. 

Ad 2. - Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu 

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Růžička 
 
KV je usnášeníschopný – přítomno 5 členů KV. 

KV schválil program jednání v navrženém znění. 

Pro: 5    Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Ad 3. - Přijetí závěrů z kontrol usnesení RM viz rozdělení prací z minulého jednání KV 
 
Pan předseda KV navrhl projednání jednotlivých kontrol a závěrů podle rozdělení prací členů 
KV. 
 
Kontrola usnesení Rady města ze dne 24.6, 15.7, 5.8, 26.8, 9.9, 23.9, 7.10., 21.10. 
 
Při kontrole usnesení RM viz výše neshledal kontrolní výbor žádná porušení předpisů. 
 
 
Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
V 17:07 hod. přišel člen KV Roman Kozák.  
 
 

Ad 4. - Jednací řád ZM (omezení diskuze zastupitelů) viz zaslané materiály 

Pan předseda KV vyslovil názor, že časové omezení projevu člena zastupitelstva na zasedání je 
právně přípustné, v případě potřeby může zastupitelstvo hlasovat o prodloužení limitu 
stanoveného Jednacím řádem. Pan předseda neshledává změnu Jednacího řádu potřebnou. 
Členové KV s tímto názorem souhlasili. 
 

Pro: 6   Proti: 0    Zdržel se: 0  

 
Ad 5. – Rozdělení prací – kontrola nakládání s nepotřebným majetkem města 
 
Všichni členové KV zkontrolují všechny zápisy komise majetkové vč. komise likvidační. 
 

Pro: 6   Proti: 0    Zdržel se: 0  
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Ad 6. - Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 9. prosince 2019 od 17.00 hod.  
 
Příští jednání KV se uskuteční dne 9. prosince 2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka na 
Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích.  
 
Pro: 6  Proti: 0    Zdržel se: 0   
 
Ad 7. - Informace o členství ve výběrových komisích 
 
Žádný člen KV nebyl v uplynulém období (od minulého jednání KV) členem výběrové komise. 
 

 
Ad 8. - Informace o činnosti KV pro ZM – diskuze 
 
Pan předseda KV informoval členy, že na zasedání ZM dne 5.12.2019 předloží souhrnnou 
zprávu o činnosti KV. Zpráva bude obsahovat základní informace o činnosti KV, předseda ji 
nejprve rozešle členům KV k vyjádření.   
 
 
Ad 9. – Vyhodnocení činnosti KV a příprava plánu na příští rok – diskuze 
 
Pan předseda KV vyzval členy k zahájení diskuze na příštím jednání KV k termínům jednání KV 
a plánu kontrol, zda v příštím roce zachovat interval jednání, co vše zahrnout do plánu kontrol, 
apod.  
 
 
Ad 10. – Různé 
 
Pan předseda KV konstatoval, že KV neobdržel žádné konkrétní pokyny od ZM k provedení 
kontroly a podněty občanů se bez pověření ZM nezabývá. 
 
 
Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru. 
 
Konec jednání: v 17:25 hod. 
Ověřil: Jaroslav Růžička 
Zápis vyhotoven: 12.11.2019 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
1x Mgr. Jiří Adámek, předseda KV 
1x členové KV 
1x tajemník MěÚ  
1x sekretariát v el. formě 


