Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2018
konaného dne 29. 10. 2018
Přítomni:
1. Petr Vašíček

7. Štěpán Komárek (místopředseda)

2. Miloslav Landa

8. Helena Vrzalová (předsedkyně)

3. Magdaléna Skořepová

9. Bohumil Trávník

4. Marie Veselá

10. Jakub Hyrš

5. Pavel Hájek

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Evžen Zámek
Nepřítomni (omluveni):
1. Vít Šimon

4. Vít Kaňkovský

2. Marek Kučera

5. Pavel Hodáč

3. Eva Decroix
Hosté:
1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Průběžná informace o prováděných kontrolách
4. Diskuse a různé
5. Závěr
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
Helena Vrzalová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítala
přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je výbor
usnášeníschopný. Přednesla návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku,
a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Martin Kukla informoval o těchto záležitostech:
- příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019;
- vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za měsíce leden až říjen 2018;
- ukončení IROP dopravních staveb k 21. 12. 2018;
- vyhlášení výzvy na prodej nepotřebného majetku;
- navýšení dotační politiky kraje v souvislosti se suchem a kůrovcovou kalamitou.

Zdeněk Kadlec předložil tyto informace:
- proběhlo první dílčí přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018;
- Rada Kraje Vysočina odvolala ředitele Domova pro seniory Onšov – dočasným vedením
organizace byl pověřen Petr Krčál, ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, uvažuje se také
o možném sloučení těchto dvou organizací;
- probíhá kontrola příjemců tzv. kotlíkových dotací;
- na Krajském úřadě Kraje Vysočina se uskutečnila dohlídka bezpečnosti práce a požární
ochrany;
- zvažuje se pořízení modulu „Smlouvy a objednávky“ a „Rozpočtování“, který dodává
společnost Gordic;
- snaha o zlepšení koordinace investičních akcí krajských příspěvkových organizací.
Na základě dotazu Heleny Vrzalové pohovořil Zdeněk Kadlec o možných personálních změnách
v souvislosti s komunálními volbami.
Štěpán Komárek požádal o aktuální informace týkající se prodeje areálu Buchtův kopec.
3. Průběžná informace o prováděných kontrolách
Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočina
Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny uvedl, že zápis o provedení kontroly byl elektronicky
rozeslán členům výboru. Kontrolní skupina neshledala v kontrolované oblasti žádné nedostatky,
pouze doporučuje zvážit možnost prodeje některého nepotřebného majetku formou aukcí,
obálkovou metodou nebo jiným transparentním způsobem.
Usnesení 013/08/2018/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočina
dle Zápisu o provedení kontroly č. 4/2018.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Kontrola účelového Fondu Vysočiny
Vzhledem k nepřítomnosti Evy Decroix, vedoucí kontrolní skupiny, bude zápis o provedení
kontroly předložen na příštím zasedání kontrolního výboru.
Helena Vrzalová sdělila, že zbývajícím námětům na kontroly se budou členové výboru věnovat
v roce 2019.
4. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 26. listopadu 2018 od 15.00 hodin.
5. Závěr
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila zasedání.
Mgr. Helena Vrzalová
předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Mgr. Eva Rydvalová
tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 30. 10. 2018.

Číslo stránky
Číslo jednací:

KUJI 81209/2018

2

