Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2009
konaného dne 8. 6. 2009
Přítomni:
1. Jaromír Vopršal

5. Vlastimil Hejl

2. Josef Mlynář

6. Pavel Hodač

3. Petr Piňos

7. Václav Kodet (předseda)

4. Ivo Rohovský

8. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

3. Stanislav Šíp

2. František Trpišovský

4. Karel Tvrdý

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)

Program:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti
dopravy (průběžná zpráva);
3. Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích
zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury;
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.
Přednesl návrh programu. V bodě Různé budou poskytnuty další informace o stížnostech pana
Boučka a vzhledem k přítomnosti Vladimíra Novotného a Zdeňka Kadlece pouze na začátku
zasedání, doporučil přesunout tento bod před bod číslo 2. Takto upravený program jednání byl 7
hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Různé
Václav Kodet shrnul dosavadní průběh řešení stížností pana Boučka a sdělil jak korespondence
pokračuje. 26. května 2009 byla na e-podatelnu krajského úřadu doručena reakce pana Boučka
na stanovisko kontrolního výboru. Členové výboru obdrželi tento dopis na vědomí. Pan Bouček
se stanoviskem kontrolního výboru nesouhlasí, odvolává se proti takovému vyřízení stížnosti,
žádá o předání stížnosti nadřízené složce a stěžuje si na nečinnost kontrolního výboru.
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Eva Rydvalová doplnila, že reakci na stanovisko kontrolního výboru zaslal pan Bouček na
vědomí mimo jiné také hejtmanovi kraje Vysočina.
Po rozsáhlé diskusi dospěli členové výboru k tomuto závěru:
Předseda kontrolního výboru připraví ve spolupráci s tajemnicí výboru dopis s odpovědí panu
Boučkovi, který bude mimo jiné obsahovat informaci o tom, že kontrolní výbor neshledal žádné
podezření z trestné činnosti a je občanskou povinností pana Boučka podat ji sám, pokud
pochybení shledal. Dále bude obsahovat informaci o tom, že pokud kontrolní výbor neshledá
žádné nové skutečnosti, tak je tento dopis poslední reakcí v této kauze.
Koncept dopisu bude elektronicky rozeslán všem členům výboru ke schválení.
Na jednání zastupitelstva kraje v září tohoto roku podá kontrolní výbor informaci o této kauze.
Zasedání opustil Vladimír Novotný a Zdeněk Kadlec.
Eva Rydvalová informovala členy výboru, že dne 18. května 2009 byla doručena na krajský úřad
petice, kterou donesli starostové dotčených obcí a které předcházela stížnost na nesprávný
postup Policie ČR při pořádání technopárty.
Bude připravena odpověď, se kterou budou členové výboru seznámeni.
3. Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti
dopravy (průběžná zpráva)
Ivo Rohovský, předseda kontrolní skupiny, rozdal členům výboru pracovní záznam z prvního
zasedání kontrolní skupiny společně s třemi dílčími koncepty zápisu od jednotlivých členů
kontrolní skupiny, které obsahují závěry k jednotlivým kontrolovaným zakázkám. Členové
kontrolní skupiny postupovali tak, že vybrali výběrové řízení na technický dozor, na projektovou
dokumentaci a na dodavatele stavby.
Ivo Rohovský okomentoval kontrolu výběrového řízení na stavební práce - II/399 Stropešín –
most ev. č. 399-002.
Josef Mlynář uvedl podrobnosti ke kontrole projektové dokumentace – silnice II/152 Jaroměřice
n. R. – Hrotovice.
Zápis Karla Tvrdého popisuje výsledek kontroly výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu – Výkon technického dozoru investora na stavbě II/405 Brtnice – Zašovice.
Na příští jednání kontrolního výboru bude připraven zápis z Kontroly vybraných výběrových
řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a kontrola bude schválena.
4. Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích
zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury
Václav Kodet připomněl, že část usnesení týkající se této kontroly byla schválena již na minulém
zasedání.
Pavel Hodač sdělil, že nechal na odboru kultury a památkové péče zpracovat materiál, který
popisuje kontroly realizované v jednotlivých příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury od
roku 2003 do roku 2008 oddělením veřejnosprávní kontroly i oddělením kultury. Tento materiál
všichni členové výboru na zasedání obdrželi.
Dále navrhl provést kontrolu 2 příspěvkových organizací, a to Muzea Vysočiny Třebíč a Hradu
Kámen.
Úkol: zjistit, zda odbor kontroly neplánuje v letošním roce kontrolu těchto příspěvkových
organizací
Odpovědnost: tajemnice
Termín: 30. 6. 2009
Kontrola bude provedena v součinnosti s odborem kultury a odborem ekonomickým.
Usnesení 005/05/2009/KV
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Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích
zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury
Složení kontrolní skupiny: Pavel Hodač, Václav Kodet, Jaromír Vopršal
Vedoucí kontrolní skupiny: Pavel Hodač
Zahájení kontroly: 8. 6. 2009
Kontrolovaná osoba: Muzeum Vysočiny Třebíč, Hrad Kámen
Vedoucí kontrolované osoby: hejtman kraje Vysočina
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 14. září 2009, od 10.00.
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Václav Kodet v. r.
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracovala Dana Uchytilová 9. 6. 2009
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