Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2010
konaného dne 12. 4. 2010
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

6. Vlastimil Hejl

2. Jaromír Vopršal

7. Karel Tvrdý

3. František Trpišovský

8. Pavel Hodač

4. Josef Mlynář

9. Václav Kodet (předseda)

5. Ivo Rohovský

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. Petr Piňos

2. Stanislav Šíp

Hosté:
1. Miroslav Pech (vedoucí OŠMS)
2. Vít Krčál (OŠMS)
3. Marie Vašíčková (OŠMS)
Program:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola Dětského domova Senožaty ve smyslu usnesení posledního zasedání
Zastupitelstva kraje Vysočina;
3. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory (průběžná zpráva);
4. Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina v oblasti kultury
(průběžná zpráva);
5. Stav v problematice petic a stížností v roce 2009 (celá působnost kraje);
6. Různé;
7. 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 a navrhl vyřadit a přesunout na příští zasedání body č. 4 a 5. Takto
upravený program zasedání byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Omluvil nepřítomnost ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece a náměstka hejtmana Vladimíra
Novotného, a to z důvodu účasti na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.
2. Kontrola Dětského domova Senožaty ve smyslu usnesení posledního zasedání
Zastupitelstva kraje Vysočina

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Václav Kodet přivítal zástupce odboru školství, mládeže a sportu a přečetl usnesení
zastupitelstva kraje, které pověřuje kontrolní výbor kontrolou situace v Dětském domově
Senožaty a kontrolou postupu při odvolání Mgr. Evy Strakové z funkce ředitelky Dětského
domova Senožaty. Přijetí usnesení předcházelo vystoupení bývalé paní ředitelky dětského
domova na jednání zastupitelstva kraje. Problematikou se zabýval také Drahoslav Oulehla,
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, který nabídl svou pomoc při
kontrole kontrolního výboru.
Před zasedáním kontrolního výboru požádal Václav Kodet ředitele krajského úřadu o
podkladové materiály, které s tímto případem souvisí, včetně CD s vystoupením paní Strakové
na jednání zastupitelstva. V pátek 9. 4. 2010 obdržel předseda kontrolního výboru vyjádření Evy
Strakové k postupu rady kraje při řešení situace v DD Senožaty.
Na základě doporučení tajemnice výboru, bude dopis Evy Strakové zaevidován a vyřizován jako
stížnost. Václav Kodet požádal tajemnici o zúřadování záležitosti v souladu s Pravidly RK pro
přijímání a vyřizování stížností č. 2/09 ze dne 31. 3. 2009, tzn. o písemné vyrozumění pisatelky
stížnosti s tím, že prošetření a vyřízení stížnosti bude přerušeno do doby, než bude ukončena
kontrola kontrolního výboru v DD Senožaty.
Kontrolní výbor je povinen plnit usnesení zastupitelstva kraje. Je třeba však přesně stanovit, jaké
má kompetence v rámci kontroly situace v DD Senožaty. Co se týká kontroly postupu rady kraje
při odvolání Evy Strakové z funkce ředitelky dětského domova, nemá žádný z orgánů kraje
kompetenci zkoumat, zda odvolání a následná výpověď byla oprávněná. Toto je kompetence
pouze občansko-právních soudů.
Miroslav Pech podal informaci o Dětském domově Senožaty. Jedná se o zařízení, které spadá
do kategorie poskytující ústavní péči. Je to největší dětský domov zřizovaný krajem Vysočina,
má 5 rodinných skupin (v každé skupině může být maximálně 8 dětí). Kapacita dětského
domova není naplněná, v současné době je zde umístěno 35 dětí a pracuje zde 32
zaměstnanců.
Dále podrobně shrnul průběh kauzy v dětském domově, od počátku a prvních stížností pana
Boučka až po současnost a odvolání Evy Strakové z funkce ředitelky dětského domova.
Členové kontrolního výboru se shodli, budou stanoveny dvě kontrolní skupiny.
Usnesení 005/03/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola postupu při odvolání Mgr. Evy Strakové z funkce ředitelky Dětského
domova Senožaty
Složení kontrolní skupiny: Ivo Rohovský, Karel Tvrdý, František Trpišovský
Vedoucí kontrolní skupiny: Ivo Rohovský
Zahájení kontroly: 12. 4. 2010
Kontrolovaná osoba: Rada kraje Vysočina
Vedoucí kontrolované osoby: Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Tato kontrola by měla být do příštího zasedání kontrolního výboru, tj. 10. května 2010,
ukončena.
Úkol: Předseda a místopředseda kontrolního výboru byli pověřeni sejít se s ředitelem krajského
úřadu Zdeňkem Kadlecem, za účelem ujasnění zadání kontroly a právní analýzy kompetence
kontrolního výboru.
Odpovědnost: Václav Kodet, Jiří Maděra
Termín: 7. května 2010
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3. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory (průběžná zpráva)
Jiří Maděra informoval, že kontrolní skupina ke kontrole výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost (dále jen „VVVZ“) se sešla celkem třikrát. Prvního informativního setkání se
zúčastnili také předsedkyně a tajemník výboru a výsledkem byla žádost o zaslání 4
podkladových materiálů. Na dalším zasedání kontrolní skupiny byly předloženy podkladové
materiály a ke kontrole byly vybrány:
- Organizační rámec podpory vybraných učebních oborů formou motivačních stipendii
jednotlivým žákům;
- Rozpis finančních příspěvků na provoz školských zařízení na rok 2010.
Důležité bylo posouzení souladu se zákonem o krajích, s jednacím řádem výborů zastupitelstva
kraje Vysočina a plánem činnosti VVVZ.
Na posledním zasedání se členové kontrolní skupiny shodli, že nebyla shledána žádná
pochybení a předložené materiály jsou v souladu s právními předpisy.
Usnesení 006/03/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory – výbor pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle Zápisu o provedení kontroly č. 1/2010.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Václav Kodet informoval, že členové kontrolní skupiny, kteří kontrolují finanční výbor, se sešli
dvakrát. Obdrželi plán činnosti výboru na rok 2009 a všechny zápisy z tohoto roku. První
schůzka kontrolní skupiny se uskutečnila za přítomnosti předsedy výboru. Plán činnosti
finančního výboru na rok 2009 byl naplněn. Z kontroly zápisů vyplynulo, že finanční výbor
provedl v roce 2009 pouze jednu kontrolu, ke které si členové kontrolní skupiny vyžádali veškeré
podkladové materiály.
Finanční výbor zasedal v roce 2009 desetkrát a přijal 46 usnesení, z toho pouze 4 usnesení se
věnovala kontrolní činnosti.
Po projednání s kontrolovanou osobou bude předložen závěrečný zápis z kontroly.
4. Různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 10. května 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 14. 4. 2010
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