Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2011
konaného dne 13. 6. 2011
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

5. Vlastimil Hejl

2. Jaromír Vopršal

6. Václav Kodet (předseda)

3. Josef Mlynář

7. Eva Rydvalová (tajemnice)

4. Petr Piňos
Omluveni:
1. František Trpišovský

4. Karel Tvrdý

2. Ivo Rohovský

5. Pavel Hodač

3. Stanislav Šíp
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina)
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení
vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od
roku 2007;
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 jednání, který byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vladimír Novotný podal informaci o těchto tématech:
- rozpočtový výhled kraje na roky 2012 až 2014 – byl projednán ve Finančním výboru
Zastupitelstva kraje Vysočina a Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina a nyní je
připraven na projednání s předsedy jednotlivých politických klubů. Při tvorbě
rozpočtového výhledu se vycházelo z platné legislativy a bylo počítáno s meziročním
růstem daňových příjmů ve výši 2 %. Tvorba rozpočtového výhledu nebyla z důvodu
změn připravovaných Vládou ČR snadná. Především v souvislosti s plánovanou změnou
rozpočtového určení daní a kvalifikovaného odhadu Ministerstva financí ČR na snížení
podílu krajů, měst a obcí na DPH. Další změnou je plánované zvýšení odečitatelné
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-

položky na jedno vyživované dítě a změny se chystají také v oblasti školství a sociálních
služeb;
grantový program Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2011 – bylo doručeno celkem 219
žádostí, z nichž 18 žádostí bylo pro administrativní nesoulad vyloučeno. Celková výše
požadované podpory byla 25,6 mil. Kč, podpořeno bylo 83 projektů;
informativní materiál, který bude předložen zastupitelstvu kraje s cílem upozornit na to,
že v rámci Fondu Vysočiny jsou grantové programy vyhlašovány již desátým rokem první grantové programy byly schváleny zastupitelstvem kraje v dubnu 2002, od té doby
jich bylo včetně roku 2011 vyhlášeno již 262. Krajský úřad přijal téměř 14 tis. žádostí,
z nichž s více jak 7,5 tisíci byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Rozdělená
podpora z Fondu Vysočina činí téměř 600 mil. Kč.

Zdeněk Kadlec informoval o připomínkách k reorganizaci veřejné správy, které zaslal předsedovi
Vlády ČR. Podstatou materiálu je existence tří základních modelů výkonu státní správy:
- spojený model veřejné správy – státní správa je vykonávána územními samosprávnými
celky v přenesené působnosti státu;
- oddělený model výkonu státní správy v území od výkonu územní samosprávy;
- územní orgány státní správy se všeobecnou působností.
Tento materiál bude členům kontrolního výboru rozeslán společně se zápisem.
2. Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení
vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku
2007
Jiří Maděra, předseda kontrolní skupiny, informoval, že rozsah kontroly je velmi široký. Za
kontrolované období došlo několikrát ke změně pravidel rady kraje a zákona o veřejných
zakázkách. Od roku 2007 byly vyhlášeny tři veřejné zakázky:
- 2007 – veřejná zakázka na tři nástavby včetně sypačů pro střediska Žďár nad Sázavou,
Pelhřimov a Jihlava;
- 2008 – veřejná zakázka na čtyři nosiče pro střediska Třebíč, Pelhřimov, Jihlava a Žďár
nad Sázavou;
- 2009 – veřejná zakázka na 28 automobilů pro údržbu.
Dne 13. 5. 2011 proběhlo setkání předsedy kontrolní skupiny s ředitelem KSÚSV Ing. Janem
Míkou. Bylo oznámeno zahájení kontroly a vyžádány podkladové materiály.
19. 5. 2011 proběhlo první zasedání kontrolní skupiny. Členové byli rozděleni do tří skupin, byly
rozděleny činnosti, určen rozsah kontroly a stanoven další termín zasedání kontrolní skupiny na
13. 6. 2011.
Zástupci jednotlivých skupin podali průběžnou informaci o průběhu kontroly. Na příštím
zasedání kontrolního výboru budou podány další informace, případně předložen zápis o
provedení kontroly.
Jiří Maděra poděkoval za přítomnost Pavla Hamáčka, pracovníka odboru dopravy a silničního
hospodářství, na jednáních kontrolní skupiny.
3. Různé
Členové kontrolního výboru obdrželi s předstihem tyto podkladové materiály:
- kopie dopisu zaslaného předsedou představenstva společnosti WEBCOM, a. s.
hejtmanovi kraje Vysočina ve věci veřejné zakázky „Dodávka, implementace, údržba
a podpora systému a další služby související s pořízením a provozem softwarového
systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje“ a odpověď hejtmana na tento dopis;
- dopis od paní Evy Strakové určený všem členům zastupitelstva kraje, týkající se situace
v Dětském domově Senožaty.
Členové kontrolního výboru vzali písemnosti na vědomí.
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Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 12. září 2011, od 10.00 hodin.
4. 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 14. 6. 2011
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