Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2009
konaného dne 11. 5. 2009
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

7. Vlastimil Hejl

2. Jaromír Vopršal

8. Karel Tvrdý

3. Josef Mlynář

9. Pavel Hodač

4. Petr Piňos

10. Václav Kodet (předseda)

5. Ivo Rohovský

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Stanislav Šíp
Omluveni:
1. František Trpišovský
Hosté:
1. Jiří Běhounek (hejtman kraje Vysočina)
2. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
3. 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. Různé;
4. 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, který byl 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Václav Kodet informoval Jiřího Běhounka o dosavadní činnosti kontrolního výboru, sdělil, že
v případě potřeby je kontrolní výbor připraven řešit konkrétní úkol od vedení kraje.
Jiří Běhounek uvedl, že je s dosavadní prací kontrolního výboru spokojen a nemá žádné
připomínky.
2. Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti
dopravy (průběžná zpráva)
Ivo Rohovský, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že nechal na odboru dopravy a silničního
hospodářství připravit seznam nadlimitních zakázek (za rok 2008 byla pouze jedna),
podlimitních zakázek a seznam projekčních prací. Na prvním zasedání kontrolní skupiny budou
z těchto seznamů vybrána konkrétní výběrová řízení, která budou zkontrolována.
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Zdeněk Kadlec sdělil, že kontrola má být zaměřena na to, zda bylo postupováno v souladu se
zavedeným systémem. Pokud však budou mít členové kontrolní skupiny návrh na změnu
systému, uvítá případné nápady a připomínky.
Václav Kodet dodal, že do příštího zasedání kontrolního výboru by měla být zkontrolována
alespoň jedna zakázka, aby mohla být podána ostatním členům výboru informace o průběhu.
Na zasedání se dostavil člen výboru Petr Piňos.
3. Různé
Václav Kodet uvedl, že podle plánu činnosti je na 3. čtvrtletí naplánovaná kontrola plnění
usnesení RK ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti
kultury. Členové výboru po krátké diskusi přijali následující usnesení:
Usnesení 004/04/2009/KV
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
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Na příštím jednání bude usnesení doplněno o termín zahájení kontroly, kontrolovanou osobu
a vedoucí kontrolované osoby.
Budou určeny konkrétní příspěvkové organizace, kterých se bude kontrola týkat.
Vladimír Novotný informoval členy výboru, že proběhlo jednání s jednotlivými správci kapitol
rozpočtu kraje a hledaly se možnosti případných úspor. Prozatím jsou pozastaveny akce
v celkové výši zhruba 50 mil. Kč, nedotklo se to však investic. Vedení kraje má snahu uskutečnit
v letošním roce co nejvíce investičních akcí.
Zdeněk Kadlec informoval o velkém množství stížností, které přicházejí na krajský úřad.
Množství stížnost zřejmě souvisí se změnou politického vedení kraje.
Krajský úřad je také v současné době podrobován velkému množství kontrol z nadřízených
orgánů. Proběhla kontrola ministerstva zemědělství, životního prostředí, je naplánovaná kontrola
z ministerstva dopravy. Proběhl také přezkum hospodaření kraje za rok 2008.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 8. června 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 11. 5. 2009
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