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USNESENÍ 

z 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje 

 ze dne 2. 2. 2022 

  

K bodu: č. 1. Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, KZ a výborů) 
Usnesení č. 1/2022/KV-7 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
konstatuje, 
že při kontrole plnění usnesení Kontrolního výboru neshledal rozpor se zákony a předpisy.  

Hlasování:  

10/0/0    

 

Usnesení č. 2/2022/KV-7 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
konstatuje, 
že při kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné 

působnosti neshledal rozpor se zákony a předpisy. 

Hlasování:  

10/0/0    

 

Usnesení č. 3/2022/KV-7 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc prosinec 2021 a leden 2022; 

II. neshledal  

žádné pochybnosti oproti zákonu či plnění. 

Hlasování:  

10/0/0  

 
K bodu č. 2. Termíny zasedání KV pro rok 2022 
Usnesení č. 4/2022/KV-7 
kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí 
termíny jednání kontrolního výboru pro první pololetí roku 2022;  
II. souhlasí  
s navrženými termíny jednání kontrolního výboru. 
Hlasování:  
11/0/0 

 
K bodu: č. 3. Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2022 
Usnesení č. 5/2022/KV-7 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí 
předložený pozměněný kontrolní plán a kontroly usnesení zastupitelstva a rady kraje 
II. souhlasí  
s předloženým kontrolním plánem a kontrolami usnesení zastupitelstva a rady kraje 

Hlasování: 

11/0/0 

 

K bodu: č. 4. Jednací řád 

Usnesení č. 6/2022/KV-7 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  

bere na vědomí 
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nový Jednací řád výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje  

Hlasování:  

10/0/0 

 

Usnesení č. 7/2022/KV-7 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  

navrhuje 

za místopředsedkyni osobu paní Miloslavu Duřtovou.  

Hlasování:  

10/0/0 

 

K bodu: č. 5. Zveřejnění kontrolních zpráv na webu kraje a pro ZK 

Usnesení č. 8/2022/KV-7 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  

souhlasí 

s předloženým návrhem zveřejnění kontrolních zpráv na webu kraje a pro Zastupitelstva kraje.  

Hlasování:  

10/0/1 O. Flaška 

 
 

 
 
Zapsala:  Bc. Pavla Paroubková     

 

Ověřovatel: Jan Novák      


