Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2010
konaného dne 13. 12. 2010
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

6. Vlastimil Hejl

2. Jaromír Vopršal

7. Pavel Hodač

3. František Trpišovský

8. Václav Kodet (předseda)

4. Josef Mlynář

9. Eva Rydvalová (tajemnice)

5. Ivo Rohovský
Omluveni:
1. Petr Piňos

3. Karel Tvrdý

2. Stanislav Šíp
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitel Sekce pro službu veřejnosti)
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Příprava plánu činnosti výboru na rok 2011;
3. Různé;
4. 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, kterého zastoupí ředitel Sekce
pro službu veřejnosti Miroslav Březina.
Vladimír Novotný podal tyto informace:
- 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. Návrh rozpočtu bude předložen
14. 12. zastupitelstvu kraje ke schválení;
- Fond Vysočiny – bude navrhována alokace v celkové výši zhruba 40 mil. Kč, grantové
programy budou zaměřeny především do investiční oblasti.
Miroslav Březina připomněl, že na minulém zasedání informoval o dvou kontrolách: kontrola
dotací v oblasti dopravy a veřejnosprávní kontrola zaměřená na věcnou a finanční stránku
projektu „Podpora vybraných sociální služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt. Obě
kontroly byly ukončeny bez zásadních problémů a připomínek.
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Dále pohovořil o materiálu, který bude předložen 14. 12. na zasedání zastupitelstva kraje a který
se týká harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje
do středních škol zřizovaných krajem.
Následně proběhla diskuse týkající se situace v krajských zdravotnických zařízeních
v souvislosti s výzvou „Děkujeme, odcházíme“.
Členové výboru diskutovali také o dopadu demografického vývoje do školství, o počtu žáků ve
školách, slučování škol a redukování oborů.
V průběhu jednání se dostavili členové výboru Josef Mlynář a Jiří Maděra.
2. Příprava plánu činnosti výboru na rok 2011
Václav Kodet poděkoval za zaslané náměty na provedení kontrol v příštím roce.
Členové výboru obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti na rok 2011, který má stejnou formu
jako plán činnosti na rok 2010 a je rozdělen na jednotlivá čtvrtletí.
Členové výboru nevznesli žádné připomínky či návrhy na doplnění plánu činnosti.
Plán činnosti bude 1. 2. 2011 předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.
Usnesení 019/09/2010/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 7. února 2011, od 10.00 hodin.
4. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup v průběhu celého roku a ukončil
zasedání.

Václav Kodet v. r.
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová 13. 12. 2010
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