Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2010
konaného dne 15. 3. 2010
Přítomni:
1. Jaromír Vopršal

6. Vlastimil Hejl

2. Josef Mlynář

7. Karel Tvrdý

3. Petr Piňos

8. Pavel Hodač

4. Ivo Rohovský

9. Václav Kodet (předseda)

5. Stanislav Šíp

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

2. František Trpišovský

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
Program:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory (průběžná zpráva);
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 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Omluvil nepřítomnost ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece, a to z důvodu předávání cen na
základě výsledků soutěže Zlatý erb a Mladý web.
Na zasedání se dostavili členové výboru Vlastimil Hejl a Petr Piňos.
Vladimír Novotný podal informaci o vývoji rozpočtu. První březnová tranše daňových příjmů je ve
výši zhruba 39 mil. Kč, což je velmi málo. Potvrzuje se, že vývoj nebude příznivý a nastavení
rozpočtu na úroveň roku 2006 bylo zřejmě správné.
Informoval také o elektronických aukcích, které se začaly využívat především na nákup energií.
2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory (průběžná zpráva)
Václav Kodet uvedl, že na základě plánu činnosti schválili členové výboru na minulém zasedání
Kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory. Dospěli k závěru, že kontrola bude
zaměřena na dva výbory – výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a finanční výbor.
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Ivo Rohovský informoval o průběhu kontroly výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
Členové kontrolní skupiny se sešli 25. 2. s předsedkyní výboru Mgr. Dagmar Hromádkovou
a tajemníkem výboru Mgr. Miroslavem Pechem. Výsledkem byla žádost o zaslání některých
podkladových materiálů, které již byly dodány.
Jaromír Vopršal uvedl dvě oblasti, na které by se kontrola mohla zaměřit. Jednou je rozpočet
kraje v oblasti školství a druhou rámec podpory vybraných učebních oborů.
Karel Tvrdý upozornil, že téma kontroly je dodržování právních předpisů, to znamená především
jednacího řádu výborů a zákona o krajích.
Václav Kodet informoval, že členové kontrolní skupiny, kteří kontrolují finanční výbor, obdrželi
plán činnosti výboru na rok 2009 a všechny zápisy z tohoto roku. V pátek 12. 3. proběhla první
schůzka kontrolní skupiny s předsedou výboru. Finanční výbor provedl v roce 2009 pouze jednu
kontrolu. Kontrolní skupina se zaměří na provedení této kontroly, a to zda proběhla v mezích
zákona a kompetencích finančního výboru. Na příští jednání kontrolního výboru bude připraven
dílčí nebo konečný zápis z této kontroly.
3. Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina v oblasti kultury
Václav Kodet připomněl, že na posledním jednání se členové výboru shodli, že kontrolovanou
příspěvkovou organizací bude Horácké divadlo Jihlava. Informoval také o vedoucím
kontrolované osoby, při kontrole příspěvkové organizace. Po konzultacích tajemnice výboru
s právníkem a po jednání na ministerstvu vnitra, které je oprávněno dělat výklad jednotlivých
ustanovení zákona o krajích, byl učiněn závěr, že pokud bude kontrolní výbor kontrolovat
příspěvkovou organizaci kraje, musí být kontrola schválena zastupitelstvem kraje a vedoucím
kontrolované osoby je ředitel dané organizace.
Usnesení 004/02/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina v oblasti
kultury – Horácké divadlo Jihlava
Složení kontrolní skupiny: Petr Piňos, Pavel Hodač, Stanislav Šíp
Vedoucí kontrolní skupiny: Petr Piňos
Zahájení kontroly: 15. 3. 2010
Kontrolovaná osoba: Horácké divadlo Jihlava
Vedoucí kontrolované osoby: Josef Fila, ředitel divadla
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
4. Různé
V rámci tohoto bodu proběhla diskuse na téma Fond Vysočiny a Dětský domov Senožaty.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 12. dubna 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 16. 3. 2010
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