Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2011
konaného dne 14. 3. 2011
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

6. Ivo Rohovský

2. Jaromír Vopršal

7. Vlastimil Hejl

3. František Trpišovský

8. Pavel Hodač

4. Josef Mlynář

9. Václav Kodet (předseda)

5. Petr Piňos

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. Stanislav Šíp

2. Karel Tvrdý

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina)
3. Michal Ňachaj (odbor kontroly)
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Informace zástupce odboru kontroly k hospodaření obcí;
3. Kontrola plnění usnesení orgánů kraje o sloučení příspěvkové organizace Muzeum
Vysočiny Pelhřimov a Hradu Kámen;
4. Kontrola plnění smluv na vybrané stavební zakázky na silniční síti kraje Vysočina;
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.
Vladimír Novotný podal tyto informace:
- zastupitelstvo kraje schválilo převod přebytku daňových příjmů ve výši 250 mil. Kč
společně se zůstatky nespotřebovaných rezerv do Fondu strategických rezerv. Část
přebytku již zastupitelstvo kraje přerozdělilo;
- velké množství finančních prostředků bude třeba vynaložit na opravy silnic po zimě;
- pohovořil o finanční podpoře mistrovství světa v biatlonu, které se uskuteční v roce 2013
v Novém Městě na Moravě – je navrhován finanční rámec ve výši 40 mil. Kč na
dobudování infrastruktury;
- vývoj daňových příjmů v letošním roce - plnění daňových příjmů za leden a únor 2011
bylo o 38 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2010. První březnová tranše je však
pouze ve výši 28 mil. Kč;
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Vláda ČR připravuje možnou změnu rozpočtového určení daní a snížení kvalifikovaným
odhadem sdílené daně v oblasti DPH.

Zdeněk Kadlec podal tyto informace:
- ministerstvo financí připravuje revizi příspěvku na výkon státní správy, který je
v současné době poměrně nízký;
- ze strany státu, se objevují tendence oslabovat výkon přenesené působnosti (výkon
státní správy) jak obcemi, tak kraji.
Následně proběhla diskuse týkající optimalizace středního školství v kraji Vysočina v důsledku
řešení dopadů demografického vývoje.
2. Informace zástupce odboru kontroly k hospodaření obcí
Michal Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, pohovořil o kompetencích krajského úřadu v oblasti
kontroly hospodaření obcí a zhodnotil hospodaření obcí v kraji Vysočina.
Kraj má pouze dvě možnosti, kdy může provést kontrolu hospodaření obce:
- pokud v rámci samostatné působnosti poskytuje dotace nebo příspěvky obcím;
- přezkoumání hospodaření obcí podle zákona.
Obce mohou o každoroční přezkoumání požádat krajský úřad nebo se mohou obrátit na služby
auditora. V kraji Vysočina zhruba 80 % obcí a dobrovolných svazků obcí žádá o přezkoumání
hospodaření krajský úřad.
Rozsah a oblast přezkoumání stanovuje zákon. Pracovníci odboru kontroly se zaměřují zejména
na rozpočtový proces (zda byl sestaven, schválen a zveřejněn rozpočet, zda obce dle
schváleného rozpočtu hospodaří a zda byl sestaven, schválen a zveřejněn závěrečný účet).
Druhou oblastí je samotné hospodaření obce, zejména účetnictví a inventarizace.
Hospodaření obcí v kraji Vysočina – výstupem z přezkoumání je Zpráva o přezkoumání
hospodaření, náležitosti stanovuje zákon. Ve zprávě jsou shrnuty nedostatky a závěr, ve kterém
je vyhodnoceno, zda bylo hospodaření bez nedostatku (závěr A), nebo se nedostatky objevily,
ale nemají závažný charakter (závěr B) nebo se objevily závažné nedostatky (závěr C). Tato
zpráva se stává součástí závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje.
V roce 2009 přezkoumal krajský úřad 591 obcí a 44 dobrovolných svazků obcí. Z toho:
- 69 % obcí hospodařilo se závěrem A;
- 12 % obcí hospodařilo se závěrem B;
- 19 % obcí hospodařilo se závěrem C;
- 90 % dobrovolných svazků obcí hospodařilo se závěrem A;
- 5 % dobrovolných svazků obcí hospodařilo se závěrem B;
- 5 % dobrovolných svazků obcí hospodařilo se závěrem C.
Dále pohovořil o rizikových faktorech hospodaření obcí.
3. Kontrola plnění usnesení orgánů kraje o sloučení příspěvkové organizace Muzeum
Vysočiny Pelhřimov a Hradu Kámen
Václav Kodet informoval, že kontrolní skupina obdržela všechny dokumenty a usnesení orgánů
kraje, které se předmětu kontroly týkají.
Zasedání kontrolní skupiny se uskuteční v pátek 25. března 2011 v Muzeu Vysočiny Pelhřimov.
4. Kontrola plnění smluv na vybrané stavební zakázky na silniční síti kraje Vysočina
Návrh zápisu z kontroly obdrželi členové výboru s předstihem k dispozici.
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Jiří Maděra uvedl, že Hana Matulová z odboru dopravy a silničního hospodářství, zaslala dne
8. února 2011 členům kontrolní skupiny vyžádané podklady, ze kterých byly ke kontrole vybrány
tři akce:
- II/348 Dobronín – most event.č.348-009;
- II/602 Velké Meziříčí – most ev.č.602-025 havárie;
- II/350 Přibyslav – Žižkova ul.
Dále Jiří Maděra pohovořil o zjištěných nedostatcích a jejich odstranění a konstatoval, že
kontrola proběhla bez komplikací, nebyly shledány žádné zásadní nedostatky.
Usnesení 003/02/2011/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole plnění smluv na vybrané stavební zakázky na silniční síti
kraje Vysočina dle Zápisu o provedení kontroly č. 2/2011.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Různé
Eva Rydvalová předložila členům kontrolního výboru na vědomí petici na podporu udržení
samostatnosti Gymnázia Velké Meziříčí. Uvedla, že petice týkající se problematiky optimalizace
středního školství byly doručeny celkem tři.
Následně proběhla diskuse členů výboru týkající se optimalizace středního školství v kraji
Vysočina.
Usnesení 004/02/2011/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
Petici na podporu udržení samostatnosti Gymnázia Velké Meziříčí (Pe-1/11) a její vyřízení.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 11. dubna 2011, od 10.00 hodin.
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 15. 3. 2011
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