Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2010
konaného dne 15. 2. 2010
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

5. Stanislav Šíp

2. Jaromír Vopršal

6. Vlastimil Hejl

3. Josef Mlynář

7. Václav Kodet (předseda)

4. Ivo Rohovský

8. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. František Trpišovský

3. Karel Tvrdý

2. Petr Piňos

4. Pavel Hodač

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
Program:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory;
3. Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované 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, který byl 6 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Informoval členy výboru o dvou materiálech, týkajících se práce kontrolního výboru, které byly
projednány na únorovém zasedání zastupitelstva kraje:
- Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010;
- Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
v roce 2009.
2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory
Na zasedání se dostavil člen výboru Jiří Maděra.
Václav Kodet připomněl, že jedním z úkolů kontrolního výboru je kontrola dodržování právních
předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti.
Zastupitelstvo kraje zřídilo mimo kontrolního výboru další 4 výbory: výbor regionálního rozvoje,
finanční výbor, výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a legislativní výbor.
Členové výboru dospěli k závěru, že kontrola bude zaměřena na dva výbory – výbor pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a finanční výbor. Pro každý výbor bude stanovena
samostatná kontrolní skupina.
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Usnesení 001/01/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost
Složení kontrolní skupiny: Jiří Maděra, Jaromír Vopršal, Ivo Rohovský
Vedoucí kontrolní skupiny: Jiří Maděra
Zahájení kontroly: 15. 2. 2010
Kontrolovaná osoba: Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje
Vysočina
Vedoucí kontrolované osoby: Dagmar Hromádková – předsedkyně výboru
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Členové výboru se shodli, že by bylo vhodné požádat o spolupráci vedoucího odboru školství,
mládeže a sportu.
Usnesení 002/01/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – finanční výbor
Složení kontrolní skupiny: Václav Kodet, Vlastimil Hejl, Josef Mlynář
Vedoucí kontrolní skupiny: Václav Kodet
Zahájení kontroly: 15. 2. 2010
Kontrolovaná osoba: Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
Vedoucí kontrolované osoby: Zdeněk Dobrý – předseda výboru
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Václav Kodet, vedoucí kontrolní skupiny, požádá o doplnění kontrolní skupiny o ředitelku Sekce
ekonomicky a podpory Evu Janouškovou.
3. Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina v oblasti kultury
Na zasedání se dostavil Vladimír Novotný.
Vladimír Novotný omluvil nepřítomnosti ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece a podal
krátkou informaci o hospodaření kraje Vysočina. Díky tomu, jakým způsobem se k rozpočtu
v minulém roce přistoupilo, se podařilo udržet rozpočet vyrovnaný. Výsledkem byl kladný, byť
nevýznamný, disponibilní zůstatek na základním běžném účtu kraje ve výši zhruba 35 mil. Kč.
Z toho 2 mil. Kč tvoří vrácené dotace obcí, které budou při finančním vypořádání převedeny zpět
do státního rozpočtu.
Rozpočet na rok 2010 je připraven na úroveň roku 2006.
Fond Vysočiny – k dispozici je 36 400 tis. Kč, které budou použity na 11 grantových programů.
Členové kontrolního výboru se shodli, že kontrolovanou příspěvkovou organizací v oblasti
kultury bude Horácké divadlo Jihlava. Ostatní náležitosti kontroly budou domluveny na příštím
jednání výboru.
Usnesení 003/01/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
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Téma kontroly: Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina v oblasti
kultury – Horácké divadlo Jihlava
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 15. března 2010, 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 18. 2. 2010
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