Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2010
konaného dne 10. 5. 2010
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

6. Stanislav Šíp

2. Jaromír Vopršal

7. Vlastimil Hejl

3. Josef Mlynář

8. Pavel Hodač

4. Petr Piňos

9. Václav Kodet (předseda)

5. Ivo Rohovský

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. František Trpišovský

2. Karel Tvrdý

Hosté:
1. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)
2. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory;
3. Kontrola Dětského domova Senožaty ve smyslu usnesení posledního zasedání
Zastupitelstva kraje Vysočina;
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, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Vladimír Novotný informoval o záležitostech, které budou 11. 5. 2010 předloženy zastupitelstvu
kraje:
- veřejné zakázky na nákup energií – elektronické aukce na nákup elektrické energie
(jedná se již o druhou aukci) a plynu pro krajské příspěvkové organizace;
- Závěrečný účet kraje Vysočina – součástí je také Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření, které dopadlo velmi dobře. Závěrečný účet byl pro členy výboru na
zasedání k dispozici.

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

-

vývoj daňových příjmů kraje k 30. 4. 2010 – první 3 měsíce letošního roku byl vývoj
daňových příjmů nad očekávání. Dubnová tranše však byla pouze ve výši 200 mil. Kč,
propad oproti loňskému roku je 23 mil. Kč.

Na zasedání se dostavil člen výboru Stanislav Šíp.
Zdeněk Kadlec stručně doplnil komentář k přezkoumání hospodaření kraje a podal tyto
informace:
- 13. – 15. září 2010 navštíví kraj Vysočina prezident České republiky;
- 2. června 2010 proběhne v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina den otevřených dveří,
tentokrát na téma bezpečná Vysočina;
- 26. května 2010 budou předány záslužné medaile složkám Integrovaného záchranného
systému;
- došlo k vytopení budovy odboru školství, mládeže a sportu, nyní již odbor funguje bez
omezení;
- řeší se problém s umístěním odboru sociálních věcí, který v současné době sídlí
v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a smlouva je zde
uzavřena do konce roku 2011.
2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory
Václav Kodet předložil členům výboru zápis z kontroly dodržování právních předpisů finančním
výborem. Obsahuje informaci o průběhu kontroly a upozorňuje na 2 zjištěné nedostatky:
- v minimální míře jsou uplatněny kontrolní kompetence finančního výboru plynoucí ze
zákona o krajích, v roce 2009 byla provedena pouze jedna kontrola – kontrola
v Nemocnici Třebíč;
- nejzávažnějším nedostatkem při kontrole písemných podkladů z kontroly v Nemocnici
Třebíč, bylo shledáno nevypořádání připomínek kontrolovaného subjektu, včetně námitky
podjatosti vedoucího kontrolní skupiny ke kontrolovanému subjektu.
Usnesení 007/04/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory – finanční
výbor dle zápisu o provedení kontroly č. 2/2010.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Kontrola Dětského domova Senožaty ve smyslu usnesení posledního zasedání
Zastupitelstva kraje Vysočina
Václav Kodet připomněl, že kontrola Dětského domova Senožaty ve smyslu usnesení
zastupitelstva kraje, byla rozdělena do dvou částí. První kontrola byla na minulém zasedání
schválena a zahájena. Na stůl obdrželi členové výboru zápis z této kontroly.
Ivo Rohovský, vedoucí kontrolní skupiny, stručně informoval o průběhu kontroly. Členové
kontrolní skupiny se sešli dne 28. dubna 2010 a požádali o spolupráci a účast na tomto jednání
Drahoslava Oulehlu, předsedu legislativního výboru. Kontrolní skupina se seznámila
s usnesením rady kraje, kterým byla z funkce ředitelky DD Senožaty odvolána Eva Straková.
Bylo konstatováno, že rada kraje č. 9/2010 dne 16. března 2010 byla řádně svolána, byla
usnášeníschopná a program jednání byl řádně schválen. Odvolání stejně jako jmenování
ředitele příspěvkové organizace kraje je plně v kompetenci rady kraje.
Členové kontrolní skupiny se proto shodli, že rada kraje při odvolání ředitelky DD Senožaty
neporušila žádné ustanovení zákona o krajích, ani žádný z vnitřních předpisů kraje Vysočina.
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Usnesení 008/04/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole postupu při odvolání Mgr. Evy Strakové z funkce ředitelky
Dětského domova Senožaty dle zápisu o provedení kontroly č. 3/2010.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Václav Kodet informoval, že se na základě úkolu z minulého zasedání kontrolního výboru,
společně s místopředsedou Jiřím Maděrou, sešli s ředitelem krajského úřadu, za účelem
ujasnění zadání kontroly a právní analýzy kompetence kontrolního výboru. Společně dospěli
k názoru, že tak jak je kontrola daná usnesením zastupitelstva kraje, se jedná o kontrolu
v reálném čase.
Sdělil také, že od Evy Strakové obdržel dva doporučené dopisy, které společně s ostatními
podklady předá členům kontrolní skupiny.
Usnesení 009/04/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Situace v Dětském domově Senožaty 199
Složení kontrolní skupiny: Václav Kodet, Jiří Maděra, Stanislav Šíp, Pavel Hodač
Vedoucí kontrolní skupiny: Václav Kodet
Zahájení kontroly: 10. 5. 2010
Kontrolovaná osoba: Dětský domov Senožaty 199
Vedoucí kontrolované osoby: Ing. Pavel Matoušek, ředitel p. o.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Václav Kodet doplnil, že o spolupráci při kontrole bude požádána tajemnice a koordinátorka
výboru.
4. Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina v oblasti kultury
(průběžná zpráva)
Petr Piňos, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že kontrola v Horáckém divadle Jihlava
proběhne během příštího týdne.
5. Stav v problematice petic a stížností v roce 2009 (celá působnost kraje)
Eva Rydvalová okomentovala podkladový materiál, vyhodnocující stav vyřizování peticí
a stížností za rok 2009 v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování
peticí. Materiál je každoročně předkládán radě kraje, která informace bere na vědomí. Tato
souhrnná zpráva vyhodnocující přijímání a vyřizování peticí a stížností se zpracovává od
počátku fungování kraje Vysočina.
V roce 2009 byly zaevidovány 4 petice, počet doručených petic je v posledních letech podobný.
Stížnosti jsou v materiálu rozděleny na důvodné, anonymní, zaslané na vědomí a hromadné. Je
zde uvedena také vlastní klasifikace důvodnosti a počet stížností řešených jednotlivými odbory
krajského úřadu.
Usnesení 010/04/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
souhrnnou zprávu vyhodnocující stav v problematice petic a stížností za rok 2009.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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6. Různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 14. června 2010, od 10.00.
7. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Václav Kodet v. r.
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová 12. 5. 2010
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