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Zápis 

z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

  Kontrolní výbor (KV) 

konaného dne 9.12.2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka  
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích 

 
Přítomni: 
Mgr. Jiří Adámek, předseda 
Ing. Jan Fišera 
Roman Kozák   
Jiří Skřivánek 
 
Nepřítomen: Aleš Stibal-omluven 
            Jaroslav Růžička – omluven 
                      Radek Voženílek-omluven  
 
 
Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda 
Zapisovatel/ka: Mgr. Jiří Adámek 
 
 
Program jednání KV: 
 

1. Schválení zápisu z minulého jednání KV 

2. Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu 

3. Přijetí závěrů z kontroly nakládání s nepotřebným majetkem města viz 

zaslané materiály 

4. Rozdělení prací  - kontrola usnesení ZM 12.9.2019 a 5.12. 2019 (všichni) 

5. Schválení data příštího jednání KV – předběžně 6. ledna 2019 od 17. 00 

hod. 

6. Informace o členství ve výběrových komisích 

7. vyhodnocení činnosti KV a příprava plánu na příští rok - diskuze 

Různé 

 
Uvítání – Pan předseda uvítal členy Kontrolního výboru. 

Ad 1. - Schválení zápisu z minulého jednání KV  

Vzhledem k tomu, že k zápisu z jednání KV ze dne 11. listopadu 2019 nebylo 

připomínek, prohlásil předseda kontrolního výboru Mgr. Jiří Adámek zápis za 

schválený. 

Ad 2. - Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu 
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Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Fišera 
 
KV je usnášeníschopný – přítomni 4 členové KV. 

KV schválil program jednání v navrženém znění. 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Ad 3. - Přijetí závěrů z kontroly nakládání s nepotřebným majetkem města 
 
 
Při kontrole nakládání s nepotřebným majetkem města neshledal kontrolní výbor 
žádná porušení předpisů. 
 
 
Pro:4  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Ad 4. – Rozdělení prací – kontrola nakládání s nepotřebným majetkem města 
 
Všichni členové KV zkontrolují usnesení ZM 12.9.2019 a 5.12. 2019. 
 

Pro: 4  Proti: 0    Zdržel se: 0  

 
Ad 5. - Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 6. ledna 2020 od 17.00 
hod.  
 
Příští jednání KV se uskuteční dne 6. ledna 2020 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka 
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích.  
 
Pro: 4  Proti: 0    Zdržel se: 0   
 
Ad 6. - Informace o členství ve výběrových komisích 
 
Roman Kozák přítomné informoval o své účasti ve výběrové komisi na vybudování 
nového přechodu v ulici Českolipská. 
 
 
 
Ad 7. – Vyhodnocení činnosti KV a příprava plánu na příští rok – diskuze 
 
Na základě předchozí diskuze bylo dohodnuto, že předseda rozešle členům před 
příštím jednáním KV návrh plánu činnosti výboru na rok 2020. Členové výboru 
diskutovali o smysluplnosti a účelnosti jednotlivých proběhlých kontrol. Byla nastolena 
otázka smyslu průběžných kontrol příspěvkových organizací a zda by nebylo účelnější 
tyto kontroly vykonávat až na základě konkrétního pověření ZM v případě podezření 
na porušení předpisů, aby KV nedubloval práci auditu, která je členy vysoce 
hodnocena. 
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Ad 8. Různé 
 
K tomuto bodu nebyly žádné příspěvky. 
 
 
Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru. 
 
Konec jednání: v 17:30 hod. 
Ověřil: Ing. Jan Fišera 
Zápis vyhotoven: 10. 12. 2019 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
1x Mgr. Jiří Adámek, předseda KV 
1x členové KV 
1x tajemník MěÚ  
1x sekretariát v el. formě 


