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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Pardubic 
 

Z Á P I S 
 
z 12. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic (dále také jen „Kontrolní 
výbor“ nebo „KV“), které se konalo dne 27. 1. 2021 od 16:00 hod. Jednání probíhalo online 
prostřednictvím nástroje Microsoft Teams. 
 
Přítomni: Ing. Jakub Kutílek, Roman Harmat, Ing. Jan Hrabal, Mgr. Filip Petr, Ing. Milan 

Randák, Bc. Dušan Stránský, Petra Tichánková, Mgr. Markéta Tauberová, René 
Živný (jména v tomto zápisu jsou uváděna bez akademických titulů)  

 Blanka Nejeschlebová, tajemnice Kontrolního výboru 
 
Omluveni: Mgr. Karel Haas 
Nepřítomni: František Brendl 
 
Program: 1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení Rady města Pardubic 
3) Kontrola usnesení Zastupitelstva města Pardubic 
4) Kontrola úkolů po termínu plnění 
5) Doporučení Kontrolního výboru pro orgány města – informace předsedy  
6) Různé 

 
1. Zahájení 

Po ověření počtu na jednání přítomných členů KV konstatoval předseda KV, že KV 
je usnášeníschopný – přítomno 7 z 11 členů KV. 

V 16:08 hod. se k jednání připojil Roman Harmat, v 16:11 hod. se k jednání připojil Milan 
Randák, tím se počet členů Kontrolního výboru zvýšil ze 7 na 9. 

KV jmenuje ověřovatele zápisu z dnešního jednání KV: 

- Markéta Tauberová 
- Jan Hrabal 

Kutílek Brendl Haas Harmat Hrabal Petr Randák Stránský Tauberová Tichánková Živný 

PRO – – PRO – PRO PRO PRO PRO PRO – 

Výsledek hlasování: 7–0–0, návrh byl přijat. 

KV schvaluje program jednání. 

Kutílek Brendl Haas Harmat Hrabal Petr Randák Stránský Tauberová Tichánková Živný 

PRO – – PRO PRO – PRO PRO PRO PRO – 

Výsledek hlasování: 7–0–0, návrh byl přijat. 

Zápis z předchozího jednání KV byl ověřen ověřovateli (Filip Petr, Karel Haas) a nebyly vůči 
němu vzneseny žádné námitky. 
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KV schvaluje zápis z předchozího jednání KV dne 18. 11. 2020. 

Kutílek Brendl Haas Harmat Hrabal Petr Randák Stránský Tauberová Tichánková Živný 

PRO - - PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO 

Výsledek hlasování: 9–0–0, návrh byl přijat. 
 

2) Kontrola předložených informací o plnění usnesení Rady města Pardubic (dále jen „RmP“) 

Proběhla rozprava nad návrhy komentářů KV k jednotlivým návrhům na vyřazení z evidence, 
které před jednáním rozeslal předseda KV. 

Některé návrhy komentářů byly na základě rozpravy upraveny. 

 
KV schvaluje své komentáře k návrhům na vyřazení z evidence u úkolů z usnesení RmP a své 
doporučení na jejich vyřazení, resp. nevyřazení dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

Kutílek Brendl Haas Harmat Hrabal Petr Randák Stránský Tauberová Tichánková Živný 

PRO – – PRO PRO PRO PRO PRO PRO – PRO 

Výsledek hlasování: 8–0–0, návrh byl přijat. 

 
3. Kontrola předložených informací o plnění usnesení Zastupitelstva města Pardubic (dále 
jen „ZmP“) 

Proběhla rozprava nad návrhy komentářů KV k jednotlivým návrhům na vyřazení z evidence, 
které před jednáním rozeslal předseda KV. 

Některé návrhy komentářů byly na základě rozpravy upraveny. 

 
KV schvaluje své komentáře k návrhům na vyřazení z evidence u úkolů z usnesení ZmP a své 
doporučení na jejich vyřazení, resp. nevyřazení dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

Kutílek Brendl Haas Harmat Hrabal Petr Randák Stránský Tauberová Tichánková Živný 

PRO - - PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO 

Výsledek hlasování: 9–0–0, návrh byl přijat. 

 
4) Kontrola úkolů po termínu plnění 

Proběhla rozprava nad přehledem evidovaných úkolů po termínu (pouze 4 úkoly po termínu), 
které nebyly navrženy na vyřazení ani na prodloužení termínu. 

Bez usnesení. 
5) Doporučení Kontrolního výboru pro orgány města – informace předsedy 

Proběhla rozprava nad doporučením Kontrolního výboru pro orgány města. 

Předseda informoval členy Kontrolního výboru: 

„V prosinci 2020, na základě úkolu od KV, jsem projednal uvedený materiál nejprve v RmP 
a poté na ZmP. Na RmP nesouhlasil tajemník MmP s formou, z jeho pohledu, nesystémového 
dokumentu. V prosinci rada nepřijala náš návrh. Po krátké diskuzi se všichni, vzhledem 
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k postoji tajemníka MmP a mé prosbě, zdrželi hlasování. V návaznosti na to jsem se spojil 
s tajemníkem MmP, abychom se domluvili na kompromisním řešení, na jehož základě 
jsem na ZmP navrhl úkol pro tajemníka MmP: naše doporučení implementovat do stávajících 
předpisů města. Tento návrh byl ZmP přijat. Na ZmP byl schválen jak úkol pro tajemníka MmP, 
tak i náš návrh v původním znění, tedy, že ZmP souhlasí s naším dokumentem a přímo 
doporučuje magistrátu a dalším organizacím a organizačním jednotkám, aby se tímto 
materiálem řídily. V pátek dne 15. 1. 2021 jsme měli krátké online jednání s tajemníkem MmP, 
vedoucími kanceláře primátora a vedoucími kanceláře tajemníka, kde jsem byl seznámen 
s jejich návrhem vypořádání tohoto úkolu. Jednání trvalo 8 minut, pánům jsem potvrdil jejich 
návrh postupu. Implementace bude provedena rozšířením směrnice pro přípravu zpráv. 
V únoru by mělo být schváleno v RmP. V březnu půjde pravděpodobně infozpráva do ZmP. 
V úterý 26. 1. 2021 (včera) jsem obdržel email od tajemníka MmP s návrhem novely směrnice 
č. 13/2016, která se v platném znění zabývá přípravou zpráv do RmP a ZmP. KV se na ni 
odkazuje v uvedeném doporučení. V návrhu jsou doplněna nová ustanovení - zpřesnění 
formulace usnesení, obsahuje nový článek o psaní komentářů do aplikace, jsou 
zaimplementovaná některé body z našeho doporučení. Tento návrh jsem Vám přeposlal jako 
podklad k dnešnímu jednání. 
Navrhuji usnesení – s návrhem souhlasíme, doporučujeme RmP, aby schválila novelu uvedené 
směrnice, dále konstatujeme, že předloženým návrhem se částečně implementuje naše 
doporučení, konstatujeme, že je naplněný úkol ze ZmP pro tajemníka MmP, ale doporučujeme 
ponechat v platnosti usnesení ZmP, které souhlasilo s naším materiálem jako celkem, v kterém 
jsou body, které se do implementace směrnice nedostaly. 
Vítám doplňující dotazy, názory na další postup.“ 

Rozprava: 

Tauberová: Nestihla jsem si materiál prostudovat. Souhlasím s tím, že usnesení, pokud bylo 
schváleno, je platné, ať zůstane náš dokument tak, jak byl zpracovaný. 
Je v pořádku, pokud se nějaké naše návrhy stanou součástí směrnice. 

Stránský: Některé body nejsou zapracované. Sdělil tajemník MmP, proč nejsou 
zapracované? 

Kutílek: Včera přišla pouze upravená směrnice bez bližšího komentáře. Ale i naše 
předchozí komunikace směřovala k tomu, že ne všechno se ve směrnici objeví. 

Randák: Materiál jsem nestihl nastudovat, vyjádření k němu jsem nucen se zdržet. 

Petr:  Taktéž jsem nestihl nastudovat. 

Tauberová: Bylo by dobré to ještě projednat. 

Randák: Souhlasím s p. Tauberovou. 

Hrabal:  Souhlasím s p. Tauberovou. 

Tichánková: Souhlasím s návrhem p. Tauberové. 

Kutílek: Souhlasím, příští středu bychom se spojili na mimořádné krátké jednání 
k tomuto bodu. Děkuji, všichni souhlasí, paní Tauberová se z jednání omlouvá. 
Pokud bude mít nějaké připomínky, vyjádří emailem a my je při jednání 
zohledníme. Podám tajemníkovi MmP zprávu, že se k tomuto bodu sejde KV 
na mimořádném jednání. Děkuji a tento bod uzavírám bez usnesení. 

Bez usnesení. 
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6. Různé 

Kutílek:  

1. Na podnět zastupitele Klimpla se ukázalo, že některá úkolová usnesení se nepromítla 
do aplikace. Toto řešíme s organizačním oddělením. Aplikace fungovala tak, 
že zastupitel, který navrhl úkol jaednání ZmP, se stal vlastníkem tohoto návrhu 
v aplikaci a byl to on, kdo musel úkol potvrdit v aplikaci, aby se úkol v evidenci objevil. 
V současné době to již dělá organizační oddělení, už by se toto u nových úkolů stávat 
nemělo. Zároveň s organizačním oddělením prověřujeme u OIT možnost strojového 
porovnávání evidovaných úkolů a ukládacích usnesení. 

2. Od roku 2021 budou zápisy vedeny nově. Bude používaná nová přehlednější šablona 
zápisu, zároveň bude v zápise uvedeno jmenovité hlasování tak, jak je uvedeno 
v jednacím řádu KV. 

3. Přítomní členové KV si potvrdili termín mimořádného jednání KV, a to ve středu 
dne 3. 2. 2021 v 16:00 hod. Jednání proběhne online prostřednictvím nástroje 
Microsoft Teams. 

4. Dále si přítomní členové potvrdili termín příštího řádného jednání KV, a to na středu 
dne 31. 3. 2021 v 16:00 hod. ve Štrossově ulici v zasedací místnosti, případně 
dle situace opět online prostřednictvím nástroje Microsoft Teams. 

 
 
 
 
 

Jakub Kutílek 
předseda Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Pardubic 

 
 
 
Zapsala: Blanka Nejeschlebová, tajemnice Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Pardubic 
 
Ověřili: Markéta Tauberová, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Pardubic 
 Jan Hrabal, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic 
 
Přílohy zápisu: 
1) Soubor RmP_navrhy_na_vyrazeni_z_evidence_poznámky KV.pdf 
2) Soubor ZmP_navrhy_na_vyrazeni_z_evidence_poznámky KV.pdf 
3) Soubor Kontrola_ukolu_po_terminu_plneni.pdf 
 
Zápis obdrží: 

- členové KV 
- primátor + náměstci primátora 
- tajemník MmP 
- všichni členové ZmP 
- organizační oddělení MmP 


