Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2010
konaného dne 8. 11. 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. Stanislav Šíp

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. Petr Piňos

2. Ivo Rohovský

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitel Sekce pro službu veřejnosti)
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. Příprava plánu činnosti výboru na rok 2011;
5. Různé;
6. 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Omluvil nepřítomnost ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece, kterého zastoupí ředitel Sekce
pro službu veřejnosti Miroslav Březina.
Vladimír Novotný podal tyto informace:
- vývoj daňových příjmů – za deset měsíců letošního roku jsou daňové příjmy o 265 mil.
Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Plnění daňových příjmů je o 97 mil. Kč vyšší než za
stejné období roku 2009;
- příprava rozpočtu na rok 2011 – rozpočet je připraven jako vyrovnaný, počítá se s vyšší
rezervou než v minulých letech, ve výši 255 mil. Kč. Daňové příjmy jsou nastaveny na
101 % rozpočtovaných daňových příjmů na rok 2010. Po skončení zastupitelstva kraje
dne 9. 11. proběhne seminář k návrhu rozpočtu na rok 2011, na zasedání zastupitelstva
14. 12. by měl být rozpočet schválen.
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2. Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti
dopravy
Karel Tvrdý informoval, že první zasedání kontrolní skupiny proběhlo dne 10. 10. 2010 za
přítomnosti Hany Strnadové, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Bylo dohodnuto,
že kontrola bude zaměřena na některé zakázky malého rozsahu, zadané v průběhu roku 2010.
Kontrolní skupina si vyžádala protokoly od 4 konkrétních akcí.
Další jednání kontrolní skupiny proběhlo dne 14. 10. 2010. Členové kontrolní skupiny provedli
kontrolu dokumentace vybraných veřejných zakázek. Kraj Vysočina má Zákon o zadávání
veřejných zakázek rozpracován do interních „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání
veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Vysočina“. Kontrolní skupina konstatovala, že dokumenty výše uvedených projektů byly
vypracovány v souladu s těmito pravidly.
Členové kontrolní skupiny neshledali žádné nedostatky z pohledu předmětu kontroly.
Usnesení 017/08/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných
zakázkách v oblasti dopravy, dle zápisu o provedení kontroly č. 6/2010.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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 a Ivany Šteklové, vedoucí odboru
sekretariátu hejtmana. Jako oblast kontroly zvolili členové kontrolní skupiny první pololetí roku
2010. K jednotlivým bodům zaujala kontrolní skupina stanovisko, že všechna kontrolovaná
usnesení byla řádně splněna. U nesplněných usnesení byla kontrolována důvodová zpráva, pro
které byla plnění usnesení odložena.
Doplnil, že krajský úřad také provádí kontrolu usnesení zastupitelstva kraje.
Usnesení 018/08/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole plnění usnesení přijatých Zastupitelstvem kraje Vysočina,
dle zápisu o provedení kontroly č. 7/2010.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Příprava plánu činnosti výboru na rok 2011
Vzhledem k tomu, že nikdo ze členů kontrolního výboru nezaslal ve stanoveném termínu návrh
na provedení kontrol v příštím roce, posunul Václav Kodet termín pro zaslání návrhů do úterý
30. listopadu 2010.
Na základě zaslaných podnětů bude na příští zasedání výboru připraven návrh plánu činnosti na
rok 2011, který bude následně předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.
5. Různé
Miroslav Březina informoval o kontrolách, které budou tento týden zahájeny:
- evropský účetní dvůr – kontrola dotací v oblasti dopravy;
- veřejnosprávní kontrola zaměřená na věcnou a finanční stránku projektu „Podpora
vybraných sociální služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“.
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Dále pohovořil o projektu řízení krajských příspěvkových organizací. Proběhla analytická studie
a nyní začne projekt nabíhat do fáze návrhové.
Následně proběhla diskuse členů výboru týkající se státních maturit a výsledků zkušebních
testů.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 13. prosince 2010, od 11.00, v restauraci
Tři Knížata (Masarykovo náměstí 1189/44, Jihlava).
6. 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 9. 11. 2010
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