Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2011
konaného dne 11. 4. 2011
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

6. Stanislav Šíp

2. Jaromír Vopršal

7. Karel Tvrdý

3. Josef Mlynář

8. Pavel Hodač

4. Petr Piňos

9. Václav Kodet (předseda)

5. Ivo Rohovský

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. František Trpišovský

2. Vlastimil Hejl

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina)
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola plnění usnesení orgánů kraje o sloučení příspěvkové organizace Muzeum
Vysočiny Pelhřimov a Hradu Kámen;
3. Stav v problematice petic a stížností v roce 2010 (celá působnost kraje);
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.
Vladimír Novotný podal tyto informace:
- aktuální vývoj daňových příjmů – přestože v březnu byl příjem z daňových příjmů pouze
ve výši 212 mil. Kč, jsou daňové příjmy o 163 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění
z plánovaného rozpočtu na rok 2011 a o 21 mil. Kč vyšší než za stejné období loňského
roku;
- od 1. 1. 2012 dojde ke změně rozpočtového určení daní – kvalifikovaným odhadem se
sníží sdílené daně v oblasti DPH.
Václav Kodet informoval o dopisu od paní Evy Strakové, který byl adresován všem členům
zastupitelstva kraje. Ve vztahu ke kontrolnímu výboru není spokojena s kontrolou, která byla
v Dětském domově Senožaty provedena.
Následně proběhla na toto téma diskuze.
Dopis byl zaevidován jako stížnost a v řádném termínu bude paní Strakové zaslána odpověď.
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V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen výboru Stanislav Šíp.
Zdeněk Kadlec podal tyto informace:
- v současné době je v připomínkovém řízení novela zákona o zadávání veřejných
zakázek – informoval o připravovaných změnách;
- probíhá hodnocení odborů a samostatných oddělení krajského úřadu – hodnocení je
zhruba v polovině, objevují se dvě problémové záležitosti, a to prostorové podmínky
některých odborů a přetíženost vybraných úředníků především v investiční činnosti;
- individuální hodnocení všech zaměstnanců – od loňského roku je zaveden nový systém
hodnocení, který má kontrolní a motivační funkci.
2. Kontrola plnění usnesení orgánů kraje o sloučení příspěvkové organizace Muzeum
Vysočiny Pelhřimov a Hradu Kámen
Václav Kodet uvedl, že návrh zápisu o provedení kontroly měli členové výboru s předstihem
k dispozici. Součástí zápisu je příloha, která obsahuje harmonogram procesu sloučení
příspěvkových organizací.
V zápise bude uvedena také informace o porušení zákona o účetnictví v zaniklé příspěvkové
organizaci Hrad Kámen, což však nebylo předmětem kontroly.
Usnesení 005/03/2011/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole plnění usnesení orgánů kraje o sloučení příspěvkové
organizace Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Hradu Kámen dle Zápisu o provedení kontroly
č. 1/2011.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Stav v problematice petic a stížností v roce 2010 (celá působnost kraje)
Eva Rydvalová okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování peticí
a stížností za rok 2010, v souladu s příslušnými Pravidly Rady kraje Vysočina.
Materiál byl předložen dne 29. 3. 2011 radě kraje, která ho vzala na vědomí. Materiál je
každoročně předkládán ve stejné struktuře. V meziročním srovnání došlo k mírnému snížení
počtu doručených stížností.
4. Různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 9. května 2011, od 10.00 hodin.
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. 4. 2011
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