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U s n e s e n í 

 

z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 15.02.2018 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni:  JUDr. Václav Sloup, Mgr. Jindřich Čermák (příchod ve 14:07 hod.), JUDr. 

Martin Havel, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Ing. Monika Hurtová, Ing. Jiří 

Chval, Ing. Petr Kulhánek, Věra Maříková, Ing. Lenka Straková, Ing. Jan 

Vrba (příchod ve 14:05 hod.) 

 

Neomluveni:  
 

Omluveni: JUDr. Josef Kvasnička 

 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Vojtěch Kružliak – zapisovatel Kontrolního výboru Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 
 

 

Jednání zahájil ve 14:00 hodin a ukončil ve 14:55 hodin předseda Kontrolního výboru 

Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

 
 

Kontrolní výbor souhlasí s přítomností hosta Ing. Aleny Šalátové, vedoucí odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje.  
 

pro: 8     proti: 0       zdržel se: 0   
 

 

 

Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1) Různé 

2) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje 

3) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

4) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly a 

informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji 

 

pro: 8     proti: 0       zdržel se: 0   

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 20.01.2018  

 

usnesení č. 48/2/18 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje provedl kontrolu plnění usnesení Rady 

Karlovarského kraje k datu 22.01.2018, 05.02.2018 a usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

k datu 22.02.2018, a to bez připomínek. 

 

pro: 10     proti: 0       zdržel se: 0   

      

      

      

2) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 49/2/18 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje provedl kontrolu usnesení přijatých:  

 

- Výborem pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném 

dne 22.01.2018 

- Výborem pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku Zastupitelstva 

Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne 22.01.2018 

- Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje při 

jeho jednání konaném dne 24.01.2018 

- Výborem pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání 

konaném dne 24.01.2018 

- Výborem pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném 

dne 05.02.2017  

- Finančním výborem Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne 

07.02.2017  
 

a konstatuje, že přijatá usnesení, vyjma usnesení Výboru pro národnostní menšiny č. 23/01/2018 

z 24.01.2018, jsou v souladu s právními předpisy. Kontrolní výbor doporučuje, aby Výbor pro 

národnostní menšiny ZKK na svém příštím zasedání přijal nápravné usnesení k usnesení č. 23/01/18 

a uvedl ho do souladu s jednacím řádem a zákonem o krajích. 

 

pro: 10    proti: 0       zdržel se: 0   

 

 

 

3) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a 

kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému 

kraji  

 

usnesení č. 50/2/18 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí zprávu o kontrolní činnosti 

oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly za období od 16.01.2018 do 12.02.2018 a 

informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji v roce 2018. 

Kontrolní výbor požaduje, aby ve zprávě o kontrolní činnosti byly uváděny i přijaté – uložené 

postihy za hrubé porušení rozpočtové kázně zjištěné při kontrole příspěvkové organizace, které 

hraničí s trestnou činností. 

 

pro: 10    proti: 0       zdržel se: 0   
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4) Různé 

 

usnesení č. 51/2/18 

 

Vysvětlení odboru dopravy k obsahu usnesení Kontrolního výboru ZKK č. 47/1/18 ze dne 

22.01.2018 hodnotí Kontrolní výbor ZKK jako nedostatečné, neboť vedoucí Odboru dopravy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje nevysvětlil, jak byla řešena ta část stížnosti uznané jako 

částečně oprávněné. Kontrolní výbor žádá pana náměstka odpovědného za odbor dopravy, aby 

Kontrolnímu výboru ZKK doložil řešení stížnosti částečně oprávněné. 

 

pro: 9    proti: 0       zdržel se: 1  

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 15.02.2018 

 

Zapisovatel: Mgr. Vojtěch Kružliak 

 

 

 JUDr. Václav Sloup v.r. 

 předseda Kontrolního výboru 

              Zastupitelstva Karlovarského kraje 


