Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2010
konaného dne 13. 9. 2010
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

5. Karel Tvrdý

2. Jaromír Vopršal

6. Václav Kodet (předseda)

3. Stanislav Šíp

7. Eva Rydvalová (tajemnice)

4. Vlastimil Hejl
Omluveni:
1. František Trpišovský

4. Ivo Rohovský

2. Josef Mlynář

5. Pavel Hodač

3. Petr Piňos
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti
dopravy;
3. Kontrola plnění usnesení přijatých Zastupitelstvem kraje Vysočina;
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.
Omluvil nepřítomnost ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece, z důvodu návštěvy prezidenta
České republiky v kraji Vysočina.
Vladimír Novotný podal tyto informace:
- byli jmenováni noví ředitelé nemocnic v Jihlavě a Pelhřimově – Nemocnici Jihlava vede
od 8. 9. 2010 MUDr. Lukáš Velev, Nemocnici Pelhřimov od 13. 9. 2010 Ing. Jan Mlčák
MBA;
- vývoj daňových příjmů – za prvních 8 měsíců letošního roku jsou daňové příjmy o 338
mil. Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Plnění daňových příjmů je o 64 mil. Kč vyšší než
za stejné období roku 2009. Známá je již také první zářijová tranše, která je ve výši
pouze 81 mil. Kč;
- příprava rozpočtu na rok 2011 - daňové příjmy budou nastaveny maximálně ve výši
101% oproti schválenému rozpočtu daňových příjmů na rok 2010. Tomu budou muset
být přizpůsobeny výdaje. Je snaha vytvořit vyrovnaný rozpočet s dostatečnou rezervou,
rozpočet by měl být předložen 14. 12. 2010 zastupitelstvu kraje ke schválení.
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2. Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti
dopravy
Václav Kodet připomněl, že podobná kontrola proběhla již v minulém roce, ale vzhledem k tomu,
že se jedná o významnou část rozpočtu kraje, bude provedena kontrola znovu. Jaké zakázky
a v jakém rozsahu budou zkontrolovány bude na kontrolní skupině, která by měla být tříčlenná.
Usnesení 014/06/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách
v oblasti dopravy
Složení kontrolní skupiny: Karel Tvrdý, Vlastimil Hejl, Jaromír Vopršal
Vedoucí kontrolní skupiny: Karel Tvrdý
Zahájení kontroly: 13. 9. 2010
Kontrolovaná osoba: Krajský úřad kraje Vysočina – odbor dopravy a silničního hospodářství
Vedoucí kontrolované osoby: ředitel krajského úřadu
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Kontrola plnění usnesení přijatých Zastupitelstvem kraje Vysočina
Po krátké diskusi přijali členové výboru následující usnesení:
Usnesení 015/06/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení přijatých Zastupitelstvem kraje Vysočina
Složení kontrolní skupiny: Pavel Hodač, Stanislav Šíp, Jiří Maděra
Vedoucí kontrolní skupiny: Pavel Hodač
Zahájení kontroly: 13. 9. 2010
Kontrolovaná osoba: Zastupitelstvo kraje Vysočina
Vedoucí kontrolované osoby: hejtman kraje Vysočina
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Různé
Václav Kodet podal informaci, že na základě dohody z posledního zasedání výboru, byl
připraven dopis s odpovědí paní Strakové, který byl elektronicky rozeslán členům výboru
k připomínkování a dne 23. 8. 2010 byl dopis paní Strakové odeslán. Paní Straková na něj
prozatím nereagovala.
Dále informoval členy výboru o dopisu od pana hejtmana, s žádostí o projednání návrhu, zasílat
podkladové materiály na jednání výboru pouze v elektronické podobě s tím, že tištěné podklady
by obdržel pouze předseda a jeden kompletní výtisk podkladových materiálů by byl k dispozici
na jednání výboru.
Členové výboru vyjádřili s návrhem souhlas. Předseda výboru se vzdal možnosti tisknout pro něj
jeden kompletní výtisk podkladových materiálů.
Usnesení 016/06/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
souhlasí
se zasíláním podkladových materiálů pouze v elektronické podobě.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 11. října 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 Vrábelová 15. 9. 2010

Číslo jednací:

KUJI 71845/2010

Číslo stránky

3

