Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2014
konaného dne 25. 9. 2014
Přítomni:
1. Michal Šmarda

7. Stanislav Šíp

2. Josef Mlynář

8. Tomáš Kučera (předseda)

3. Břetislav Pour

9. František Dvořák

4. Petr Vašíček

10. Pavel Hájek

5. Pavel Hodáč (místopředseda)

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Věra Buchtová
Nepřítomni (omluveni):
1. Karel Baloun

3. Štěpán Komárek

2. Vít Filipenský
Hosté:
1. Miroslav Březina (ředitele Sekce pro službu veřejnosti)
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání
KV
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Příprava kontroly č. 4/2014
4. Diskuse a různé
5. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání
KV
Tomáš Kučera, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu jednání a navrhl zařadit bod „Informace o obdržené petici
č. Pe-12/14“ za bod č. 3. Takto upravený program jednání byl 10 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Tomáš Kučera přivítal Miroslava Březinu, ředitele Sekce pro službu veřejnosti krajského úřadu.
Omluvil nepřítomnost Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, a Zdeňka
Kadlece, ředitele krajského úřadu.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Miroslav Březina informoval o těchto záležitostech:

-

-

Rekapitulace stavu řešení úkolu z minulého jednání výboru. Členové výboru obdrželi
elektronicky přehled o průměrné mzdě u tabulkových pracovních míst.
Dne 2. 10. 2014 navštíví Kraj Vysočina veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.
V současné době probíhá příprava programu návštěvy.
Organizační změna v rámci struktury krajského úřadu – ke dni 1. 9. 2014 došlo
ke zrušení Sekce pro rozvoj regionu. Odbory, které tato sekce zahrnovala, byly přiřazeny
do dvou stávajících sekcí – Sekce pro službu veřejnosti a Sekce ekonomiky a podpory.
Odbor regionálního rozvoje přešel do přímé podřízenosti ředitele krajského úřadu.
Dne 29. 9. 2014 se uskuteční setkání Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí Kraje
Vysočina v Polné.
Hospodaření Kraje Vysočina – proběhlo první čtení rozpočtu – projednávání Pracovní
verze návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015. Projednání a schvalování návrhu
rozpočtu je plánováno na zasedání zastupitelstva kraje dne 16. 12. 2014.

Miroslav Březina na základě dotazu Tomáše Kučery informoval o opatřeních v rámci
plánovaného přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje. V této souvislosti dojde
k personálnímu navýšení 2 tabulkových míst.
3. Příprava kontroly č. 4/2014
Tomáš Kučera předložil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly
(dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2014). Podal návrh na provedení
kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – kontrola dodržování pravidel
přijímání klientů do domova důchodců.
Členové výboru se v následné diskusi dohodli na tématu, složení a termínu zahájení kontroly.
Usnesení 009/06/2014/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola dodržování pravidel přijímání klientů do domova důchodců
Složení kontrolní skupiny: Břetislav Pour, Stanislav Šíp, Josef Mlynář
Vedoucí kontrolní skupiny: Břetislav Pour
Zahájení kontroly: 1. 10. 2014
Kontrolovaná osoba: Domov důchodců Ždírec, p. o.,
Vedoucí kontrolované osoby: PaedDr. Martina Matějková
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o obdržené petici č. Pe-12/14
Eva Rydvalová uvedla, že členové výboru neprodleně po doručení petice obdrželi její znění
v elektronické podobě na emailovou adresu. Petice byla dne 23. 9. 2014 doručena
a zaevidována jako petice Pe-12/14. Petice byla adresována řediteli krajského úřadu. Odpověď
bude odeslána dopisem ředitele krajského úřadu. Petice se týká obnovení pravidelné osobní
dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice. Přípravou podkladů a návrhem odpovědi byl
pověřen odbor dopravy a silničního hospodářství. Odpověď na petici bude emailem rozeslána
členům výboru.
Členové výboru diskutovali o obdržené petici. Miroslav Březina podal návrh na přizvání hosta
k dopravní problematice na jednání kontrolního výboru.
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Usnesení 010/06/2014/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o obdržené petici č. Pe-12/14.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 23. října 2014 od 15.00 hodin.
6. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Tomáš Kučera
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Eva Rydvalová
tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Lenka Matysová dne 26. 9. 2014.
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