Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/2011
konaného dne 12. 12. 2011
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

7. Stanislav Šíp

2. Jaromír Vopršal

8. Vlastimil Hejl

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. Karel Tvrdý
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
1. Miroslav Březina (ředitel Sekce pro službu veřejnosti)
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. Příprava plánu činnosti výboru na rok 2012;
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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
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 a následně zkontrolováno 9
usnesení zastupitelstva kraje. Kontrolní skupina se nad připravenou dokumentací sešla 14. 11.
2011. Kontrolní skupina byla seznámena také se Zprávou o plnění usnesení – nerealizovaných
k 30. 6. 2011 včetně odůvodnění a návrhu řešení.
U všech 9 kontrolovaných usnesení byly doloženy kopie dokladů prokazujících jejich včasné
splnění. Kontrolou materiálu týkajícího se nerealizovaných usnesení byly všechny důvody
a návrhy na řešení shledány oprávněnými.
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Kontrolní skupina doporučila v budoucnu překontrolovat plnění nových termínů a návrhů řešení
tak, jak bylo projednáno v zastupitelstvu kraje.
Usnesení 012/09/2011/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole plnění usnesení přijatých orgány kraje dle Zápisu o
provedení kontroly č. 4/2011.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Kontrola kvality zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji Vysočina
Vlastimil Hejl, předseda kontrolní skupiny, informoval, že nejprve bylo s Vladislavou Filovou,
ředitelkou Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, p. o. (dále jen „ZZS“) dohodnuto
předložení požadovaných materiálů ke kontrole. 8. 12. 2011 se kontrolní skupina sešla v sídle
ZZS za přítomnosti Vladislavi Filové a Edity Richterové, náměstkyně LPNP.
Celkový počet zaměstnanců ZZS k 31. 12. 2010 činil 327, počet výjezdových stanovišť 19
a počet výjezdových posádek 26. V roce 2010 uskutečnila ZZS 33 171 výjezdů a letecká
záchranná služba uskutečnila celkem 563 vzletů.
Organizace se potýká s ekonomickými problémy, k 31. 10. 2011 vykazovala záporný výsledek
hospodaření ve výši 12 mil. Kč. Schodek bude pokryt dotací ve výši 10 mil. Kč, kterou do konce
roku 2011 bude schvalovat zastupitelstvo kraje.
ZZS úspěšně prošla všemi dozorovými audity. Organizace klade důraz na zdokonalování
používání informačních technologií. Průměrné dojezdové časy činí v současné době 8-9 minut.
Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky ani návrhy na opatření.
Vladimír Novotný doplnil, že ekonomické problémy souvisí především s výstavbou nových
stanovišť, chybějícími finančními prostředky na investice a provoz nových stanovišť a zařazením
záchranářů do vyšších platových stupňů.
Usnesení 013/09/2011/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole kvality zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji Vysočina dle
Zápisu o provedení kontroly č. 5/2011.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Příprava plánu činnosti výboru na rok 2012
Členové výboru obdrželi návrh plánu činnosti na rok 2012, který má stejnou formu jako plán
činnosti na rok 2011, je rozdělen na jednotlivá čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že kontroly musí být
ukončeny do konce funkčního období zastupitelstva kraje, je plán činnosti připraven pouze na
první tři čtvrtletí.
Členové výboru nevznesli žádné připomínky či návrhy na doplnění plánu činnosti.
Plán činnosti bude 14. 2. 2012 předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.
Usnesení 014/09/2011/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Zasedání opustil člen výboru Ivo Rohovský.
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5. Různé
Vladimír Novotný uvedl, že na zasedání zastupitelstva kraje dne 13. 12. 2011 bude předložen ke
schválení rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012.
Pohovořil také o Fondu Vysočiny, celková alokace by měla být pro příští rok ve výši zhruba
50 mil. Kč (alokace 34 mil. Kč + 15 mil. Kč zůstatek z letošního roku). Na projednání a schválení
v Radě Fondu Vysočiny a následně v zastupitelstvu kraje je připraven tento návrh na rozdělení
finančních prostředků do jednotlivých grantových programů:
- Rozvoj podnikatelů – 10 mil. Kč;
- Investujme v sociálních službách – 2,5 mil. Kč;
- Podporujeme prorodinnou politiku obcí – 1 mil. Kč;
- Prevence kriminality – 1,5 mil. Kč;
- Jednorázové akce – 2 mil. Kč;
- Sportoviště – 3 mil. Kč;
- Sportujeme – 1,5 mil. Kč;
- Bezpečná silnice – 4 mil. Kč;
- Podpora budování dětských dopravních hřišť – 1 mil. Kč;
- Čistá voda – 5,5 mil. Kč;
- Informační a komunikační technologie – 3,5 mil. Kč;
- Rozvoj vesnice – 2,5 mil. Kč;
- Naše školka – 4 mil. Kč;
- Bioodpady – 400 tis. Kč;
- Environmentální osvěta – přírodní zahrady – 1,5 mil. Kč;
- Dopravní infrastruktura cestovního ruchu – 2 mil. Kč;
- Památkově chráněná území – 1,5 mil. Kč;
- Regionální kultura – 1,6 mil. Kč.
Vladimír Novotný informoval také o novele zákona o účetnictví. Nově musí municipality
odepisovat svůj majetek. Je třeba dle metodik majetek ohodnotit a zvolit metodu odpisů.
V důsledku nebude souhlasit účetní výsledek hospodaření s hospodářským výsledkem
z rozpočtu.
Miroslav Březina pohovořil o sociální reformě. Výkon některých agend přechází s účinností od
1. 1. 2012 na ministerstvo práce a sociálních věcí. Tato problematika prozatím není dořešena,
není jasné, kde bude agenda vykonávána, lze očekávat velké problémy.
Eva Rydvalová informovala členy výboru o stížnosti, kterou zaslala paní Eva Straková všem
poslancům a senátorům. Hejtman Kraje Vysočina zaslal zprávu ke stížnosti poslancům
a senátorům, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina zaslal informaci na Úřad vlády ČR.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 20. února 2012, 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 12. 12. 2011
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