Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2009
konaného dne 9. 3. 2009
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

6. Stanislav Šíp

2. Jaromír Vopršal

7. Karel Tvrdý

3. Josef Mlynář

8. Pavel Hodač

4. Petr Piňos

9. Václav Kodet (předseda)

5. Ivo Rohovský

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
2. František Trpišovský
Hosté:
1. Zdeněk Kadlec (ředitel krajského úřadu)
2. Marie Kružíková (členka Rady kraje Vysočina)
3. Libor Joukl (člen Rady kraje Vysočina)
4. Miroslav Pech (OŠMS)
5. Marie Vašíčková (OŠMS)
6. Vít Krčál (OŠMS)

Program:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Schválení plánu činnosti KV ZK na rok 2009;
3. Stížnost Jan Bouček, Nečice 14;
4. Různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání
Václav Kodet, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Objasnil důvod změny začátku zahájení zasedání výboru.
Přednesl návrh programu a navrhl zařadit bod č. 3 před bod č. 2 – takto upravený program byl
schválen 9 hlasy.
Zdeněk Kadlec poskytl informaci, že za radu kraje se bude zasedání kontrolního výboru účastnit
většinou Vladimír Novotný.
2. Stížnost Jan Bouček, Nečice 14
Václav Kodet připomenul, že na minulém zasedání kontrolního výboru byly podány základní
informace o stížnosti. Na toto zasedání byli přizváni pracovníci odboru školství, mládeže
a sportu (dále jen „OŠMS“), kteří poskytnou detailnější informace.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Marie Vašíčková seznámila členy výboru s Dětským domovem Senožaty, jedná se o největší
dětský domov zřizovaný krajem Vysočina, kapacita je 40 lůžek a je zde 5 rodinných skupin.
Problémy v tomto domově začaly už v roce 2006 útokem na osobu tehdejšího ředitele, pana
Kulovaného. Na základě šetření OŠMS ředitel odstoupil a do výběrového řízení na tuto pozici se
přihlásila manželka pana Boučka a paní Straková, současná ředitelka dětského domova.
Vít Krčál detailně seznámil členy výboru s historií stížností od pana Boučka, které byly doručeny
na krajský úřad. On si nyní stěžuje na postup ředitele Krajského úřadu Vysočina a OŠMS,
nesouhlasí s jejich postupem při vyřizování dřívějších stížností.
První anonymní stížnosti na ředitelku dětského domova byly doručeny koncem března 2008
poté, co snížila počet zaměstnanců. První stížnost od pana Boučka byla doručena v polovině
dubna 2008. V té době se v této věci angažovala i některá občanská sdružení – stížnosti na
pracovněprávní vztahy, podávání prošlých potravin a propuštění tělesně postižené ženy.
Pracovníci OŠMS provedli dvě šetření přímo v dětském domově a v červnu 2008 byla stížnost
vyřízena. Stížnost byla důvodná pouze v tom bodě, že na provozní poradě byl podáván alkohol
u příležitosti oslavy. Na základě tohoto byla stížnost částečně důvodná. Na toto vyřízení
stížnosti podal pan Bouček tzv. odvolání a na ústním jednání s hejtmanem kraje Vysočina sdělil
další argumenty. Pan Bouček byl poučen, že pokud není spokojen s vyřízením stížnosti, může
se obrátit na ředitele krajského úřadu.
Eva Rydvalová doplnila, že se pan Bouček na ředitele krajského úřadu obrátil. Ten nařídil
provést vnitřní kontrolu, zda OŠMS postupoval v souladu s danými předpisy. Oddělení vnitřní
kontroly kontrolu provedlo a prověřilo postup u všech stížností. Nebyla zjištěna žádná pochybení
s výjimkou formálních drobnějších nedostatků – neuvedení důvodnosti stížnosti ze strany
OŠMS. Pan Bouček obdržel od ředitele krajského úřadu dopis, ve kterém ho informoval o
výsledku šetření a poradil mu, na koho se v případě nespokojenosti s vyřízením může obrátit –
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina a ministerstvo vnitra. Pan Bouček se ve stejný
den, stejným dopisem obrátil jak na kontrolní výbor, tak na ministerstvo vnitra. Stížnosti, které
nebyly orgány kraje Vysočina příslušné šetřit, byly vždy předány k vyřízení příslušným orgánům
a institucím – Česká školní inspekce, Oblastní inspektorát práce a Krajská hygienická stanice.
Krajská hygienická stanice zjistila pochybení, uložila dvě blokové pokuty a vede s vedením
domova správní řízení. Ze strany Oblastního inspektorátu práce bylo shledáno pochybení
v pracovněprávních vztazích, nedodržení zákoníku práce. Jedno pochybení ze strany ředitelky
dětského domova zjistila i Česká školní inspekce.
Zasedání opustil člen výboru Karel Tvrdý.
Následně proběhla rozsáhlá diskuse členů výboru, ze které vyplynul následující závěr:
Kontrolní výbor nezjistil pochybení při vyřizování dřívějších stížností od pana Boučka, a to ani ze
strany ředitele krajského úřadu, ani ze strany pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu kraje Vysočina, včetně vedoucího tohoto odboru Mgr. Pecha.
Kontrolní výbor byl seznámen s výsledky kontroly, které provádělo oddělení vnitřní kontroly na
základě pověření ředitele krajského úřadu a s jejich závěry se ztotožňuje.
Záležitosti, které spadají do kompetence orgánů kraje Vysočina, byly šetřeny, pokud k prověření
některých informací neměly orgány kraje Vysočina zákonné kompetence, byly stížnosti vždy
předány orgánům příslušným k prošetření. Pracovněprávní záležitosti, na které pan Bouček
poukazoval, spadají do působnosti soudů, o tom byl vždy informován.
V případě zjištění pochybení kteréhokoliv ředitele příspěvkové organizace zřízené krajem
Vysočina, je informován zřizovatel, tj. Rada kraje Vysočina, která v souladu s §59 odst. 1 písm.
i) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) vykonává zřizovatelské funkce. V tomto
konkrétním případě konstatuje kontrolní výbor, že pokud došlo ke zjištění pochybení ředitelky
Dětského domova Senožaty, byla zřizovatelem přijímána adekvátní opatření.
Kontrolní výbor doporučí zřizovateli zabývat se nadále tímto problémem a očekává informaci o
postupu a vývoji.
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O výsledu šetření, které prováděl Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina, bude Rada
kraje Vysočina předsedou kontrolního výboru informována.
Václav Kodet poděloval L. Jouklovi, M. Kružíkové a pracovníkům OŠMS za účast na jednání
výboru a poskytnutí informací.
Zasedání opustil člen výboru Petr Piňos.
3. Schválení plánu činnosti KV ZK na rok 2009
Václav Kodet informoval, že rada kraje doporučila zastupitelstvu Plán činnosti kontrolního
výboru na rok 2009 ke schválení. Plán činnosti je předkládán na jednání zastupitelstva kraje dne
10. 3. 2009, kde bude ústně podána informace, že kontrolní výbor schválil plán činnosti na svém
zasedání č. 2/2009 dne 9. 3. 2009.
Usnesení 001/02/2009/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)

4. Různé
Václav Kodet podal informaci o bodech, které budou projednány na jednání zastupitelstva kraje
dne 10. 3. 2009 a týkají se kontrolního výboru:
- schválení Plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2009;
- rezignace Stanislava Cejpka na pozici člena kontrolního výboru a jmenování nového
člena za ODS Vlastimila Hejla;
- úprava jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina – možnost elektronického
hlasování.
Členové výboru se dohodli, že zasedání budou probíhat vždy 2. pondělí v měsíci, od 10.00
hodin.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 6. dubna 2009, od 10.00.

5. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Václav Kodet v. r.
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracovala Dana Uchytilová 10. 3. 2009.
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