Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2010
konaného dne 11. 10. 2010
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

6. Karel Tvrdý

2. Jaromír Vopršal

7. Pavel Hodač

3. Josef Mlynář

8. Václav Kodet (předseda)

4. Ivo Rohovský

9. Eva Rydvalová (tajemnice)

5. Stanislav Šíp
Omluveni:
1. František Trpišovský

3. Vlastimil Hejl

2. 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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Omluvil nepřítomnost ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece.
Členové výboru diskutovali o dopisech, které adresovala Eva Straková některým členům
zastupitelstva kraje.
První dopis byl adresován jednotlivým politickým klubům a byli s ním seznámeni všichni
zastupitelé na zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 9. 2010 s tím, že dopis má znaky stížnosti,
bude předán Oddělení vnitřní kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina a bude řešen
standardním způsobem. Dne 8. 10. 2010 obdrželi vybraní zastupitelé další dopis, který reaguje
na projednávání podnětu paní Strakové na zasedání zastupitelstva kraje.
Vladimír Novotný podal tyto informace:
- proběhlo 1. kolo projednávání rozpočtu se správci kapitol, rozpočet je připraven k další
diskusi jako vyrovnaný, počítá se s vyšší rezervou než v minulých letech. Nyní bude
návrh rozpočtu zaslán předsedům politických klubů k projednání. Následně bude
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předložen finančnímu výboru a zastupitelstvu kraje, po kterém se uskuteční seminář
k rozpočtu na rok 2011;
vývoj rozpočtu 2010 je prozatím příznivý, což je způsobeno především tím, že byl
nastaven na úroveň roku 2006. Dle současného vývoje by mohlo být dosaženo přebytku,
který by byl použit do Fondu strategických rezerv a na kofinancování projektů z Evropské
unie;
elektronická aukce na nákup elektrické energie a zemního plynu – příští rok ušetří kraj
Vysočina celkem 10,7 mil. Kč za nákup elektrické energie a 30,5 mil. Kč za nákup
zemního plynu.

2. Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti
dopravy
Karel Tvrdý informoval, že první zasedání kontrolní skupiny proběhlo před jednáním kontrolního
výboru dne 11. 10. 2010 za přítomnosti Hany Strnadové vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství. Tato schůzka byla informativní, členové kontrolní skupiny budou mít
k dispozici projekty, ze kterých každý bude kontrolovat dva. Kontrola bude zaměřena na
dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek schválených radou kraje v praxi. Další
zasedání kontrolní skupiny proběhne 14. 10. 2010 a o dalším průběhu kontroly budou členové
výboru informováni.
3. Kontrola plnění usnesení přijatých Zastupitelstvem kraje Vysočina
Pavel Hodač uvedl, že první zasedání kontrolní skupiny proběhlo 6. 10. 2010 za přítomnosti
Zdeňka Kadlece, ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina. Jako oblast kontroly zvolili členové
kontrolní skupiny první pololetí roku 2010. Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu
hejtmana, vybere 9 usnesení napříč jednotlivými odbory krajského úřadu, poté proběhne další
zasedání kontrolní skupiny.
Pro příští stanovování kontrol požádal Pavel Hodač o bližší specifikaci tématu kontroly.
Jiří Maděra doplnil, že krajský úřad také provádí kontrolu usnesení zastupitelstva kraje. Kontrolní
skupina obdrží přehled splněných a nesplněných usnesení, u kterých bude uveden také důvod
nesplnění.
4. Různé
Václav Kodet připomněl, že je třeba začít připravovat plán činnosti kontrolního výboru na rok
2011. Požádal členy výboru o zaslání návrhů na provedení kontrol v příštím roce, na e-mail
předsedy výboru (kodet.v@kr-vysocina.cz) a koordinátorky (vrabelova.d@kr-vysocina.cz),
nejpozději do pondělí 25. října 2010. Na základě zaslaných podnětů bude na příští zasedání
výboru připraven návrh plánu činnosti na rok 2011.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 8. listopadu 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 12. 10. 2010
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