Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2011
konaného dne 10. 10. 2011
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

5. Ivo Rohovský

2. Jaromír Vopršal

6. Pavel Hodač

3. Josef Mlynář

7. Václav Kodet (předseda)

4. Petr Piňos

8. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. František Trpišovský

3. Vlastimil Hejl

2. Stanislav Šíp

4. Karel Tvrdý

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. Kontrola plnění usnesení přijatých orgány kraje;
4. Kontrola kvality zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji 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 jednání, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
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, shrnul průběh kontroly. Členové výboru obdrželi
s předstihem závěrečný zápis o provedení kontroly, společně s jednotlivými dílčími zápisy.
Kontrola proběhla bez komplikací a nebyl shledán žádný rozpor s pravidly Kraje Vysočina ani se
zákonem o veřejných zakázkách v platných zněních.
Kontrola průběhu byla bez nedostatků, stejně jako realizace výběrových řízení. Při hodnocení
efektivnosti lze vycházet z potřeby požadovaného vybavení a úspěšné realizace. Vyhodnocení
provozní, servisní i funkční efektivity je vhodnější pro odborníky v oboru.
Členové kontrolní skupiny poděkovali za pomoc a spolupráci s Pavlem Hamáčkem,
pracovníkem Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Také
spolupráce s KSÚSV proběhla naprosto v pořádku a bez komplikací.
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Závěrečný zápis o provedení kontroly byl e-mailem zaslán řediteli KSÚSV, který k němu nemá
žádné připomínky.
Usnesení 010/07/2011/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné
zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové
organizace, od roku 2007 dle Zápisu o provedení kontroly č. 3/2011.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Kontrola plnění usnesení přijatých orgány kraje
Václav Kodet, předseda kontrolní skupiny, sdělil, že bližší informace o průběhu Kontroly plnění
usnesení přijatých orgány kraje bude podána na příštím zasedání výboru.
4. Kontrola kvality zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji Vysočina
Členové kontrolního výboru přijali následující usnesení:
Usnesení 011/07/2011/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola kvality zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji Vysočina
Složení kontrolní skupiny: Vlastimil Hejl, Pavel Hodač, Petr Piňos
Vedoucí kontrolní skupiny: Vlastimil Hejl
Zahájení kontroly: 10. 10. 2011
Kontrolovaná osoba: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p. o.
Vedoucí kontrolované osoby: Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS Kraje Vysočina
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Různé
Václav Kodet připomněl, že na příštím zasedání výboru je třeba začít připravovat plán činnosti
kontrolního výboru na rok 2012.
Eva Rydvalová sdělila, že společně se zápisem bude členům výboru rozeslán souhrn týkající se
peticí – kolik peticí bylo doručeno, kdy, čeho se týkaly, kdy a kým byly petice vyřízeny.
Termíny příštích zasedání byly stanoveny na pondělí 14. listopadu 2011, od 10.00 hodin
a pondělí 12. prosince 2011, od 11.00 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 10. 10. 2011
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