Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2011
konaného dne 14. 11. 2011
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

7. Vlastimil Hejl

2. Jaromír Vopršal

8. Karel Tvrdý

3. František Trpišovský

9. Pavel Hodač

4. Josef Mlynář

10. Václav Kodet (předseda)

5. Petr Piňos

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Ivo Rohovský
Omluveni:
1. Stanislav Šíp
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
1. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola plnění usnesení přijatých orgány kraje;
3. Kontrola kvality zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji Vysočina;
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 jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vladimír Novotný informoval o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012. 8. listopadu se
uskutečnil seminář zastupitelů k rozpočtu a v současné době jsou zpracovávány připomínky,
které vzešly z jednotlivých politických klubů. Rozpočet bude připraven k projednání v rozpočtové
komisi a finančním výboru a v prosinci bude předložen zastupitelstvu kraje ke schválení. Daňové
příjmy budou nastaveny na 100 % (tj. 3 220 000 tis. Kč) daňových příjmů na rok 2011. Je
počítáno s rezervou ve výši 260 mil. Kč především na případné krytí neplnění daňových příjmů
kraje. Dále z této položky mohou být financovány například náklady na provoz nových stanovišť
zdravotnické záchranné služby, přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče
Nemocnice Jihlava atd.
Na zasedání se dostavil člen výboru Petr Piňos.
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Zdeněk Kadlec informoval o těchto tématech:
- poradní expertní skupina, která byla zřízena k podpoře udržení provozu a rozvoje
Jaderné elektrárny Dukovany. Tato expertní skupina by měla vyřizovat povolovací
a správní řízení týkající se povolení prodloužení provozu i případné výstavby dalších
bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Tato činnost zasahuje do výkonu přenesené
působnosti státní správy a kompetencí a odpovědnosti krajského úřadu. Členy expertní
skupiny jsou příslušní vedoucí oddělení a ředitel krajského úřadu. V současné době je
připraven písemný materiál nazvaný Statut.
- Projekt řízení příspěvkových organizací – o projektu bylo diskutováno v rámci připomínek
a interpelací na posledním zasedání zastupitelstva kraje. V současné době je připraven
koncept právního dokumentu, který by měl upravovat postavení ředitelů příspěvkových
organizací a jejich vztah ke zřizovateli a naopak vztahy zřizovatele k jednotlivým
organizacím. Před předložením ke schválení bude dokument podroben širokému
připomínkovému řízení – mimo jiné bude zaslán k připomínkování všem členům
zastupitelstva kraje a ředitelům příspěvkových organizací.
Vladimír Novotný pohovořil o optimalizaci společných nákupů.
2. Kontrola plnění usnesení přijatých orgány kraje
Václav Kodet, předseda kontrolní skupiny, informoval, že ve spolupráci s Ivanou Šteklovou,
vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, bylo ke kontrole vybráno 9 usnesení zastupitelstva kraje.
Kontrolní skupina se sejde po skončení zasedání kontrolního výboru. Na příštím zasedání
výboru budou předloženy výsledky kontroly a zápis o provedení kontroly.
3. Kontrola kvality zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji Vysočina
Vlastimil Hejl, předseda kontrolní skupiny, sdělil, že bližší informace o průběhu Kontroly kvality
zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji Vysočina bude podána na příštím zasedání výboru.
4. Různé
Václav Kodet sdělil, že na příští zasedání výboru bude připraven návrh plánu činnosti na rok
2012, který bude následně předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 12. prosince 2011, od 11.00 hodin,
v restauraci Tři Knížata (Masarykovo náměstí 1189/44, Jihlava).
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 16. 11. 2011
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