Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2016
konaného dne 28. 1. 2016
Přítomni:
1. Michal Šmarda

7. Vít Filipenský

2. Josef Mlynář

8. Tomáš Kučera (předseda)

3. Břetislav Pour

9. Štěpán Komárek

4. Pavel Hodáč (místopředseda)

10. Pavel Hájek

5. Věra Buchtová

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Karel Baloun
Nepřítomni (omluveni):
1. Petr Vašíček

3. František Dvořák

2. Stanislav Šíp
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. Předběžná informace o kontrole Krajského úřadu Kraje Vysočina v samostatné
působnosti – kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných
zakázek
4. Příprava kontroly č. 1/2016
5. Diskuse a různé
6. 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, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
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:
- 18. ledna 2016 byl první den příjmu žádostí o kotlíkové dotace. Do dnešního dne bylo
přijato zhruba 2 000 žádostí. Žádosti budou postupně vyhodnocovány a vyřizovány.

-

-

-

Kraj Vysočina přijímá do konce ledna 2016 přihlášky do historicky prvního ročníku nové
regionální soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.
Vyhlášení veřejné zakázky na dostavbu domova důchodců v Havlíčkově Brodě.
Připomínkování dokumentace k výběrovému řízení na výstavbu domova důchodců
v Humpolci. V rámci této akce je připravován seminář pro zastupitele.
Započetí přípravných prací na projektech rekonstrukce pavilonu interny Nemocnice
Jihlava a novostavby pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč.
Oblast školství:
o Inkluzivní vzdělávání.
o Rok 2016 byl vyhlášen „Rokem řemesel“. Kraj Vysočina připravuje jednotlivé
aktivity a projekty na podporu této myšlenky.
Oblast kultury:
o Kraj vysočina se zapojuje do akcí v rámci oslav výročí Karla IV.
o Jednání ohledně výstavby krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.
o Diskuse nad záměrem úprav prostor Horáckého divadla Jihlava (vybudování
zkušebny a zřízení kavárny).
Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 2 a č. 3. V případě postupu dle
harmonogramu by mohly být aktualizace projednány na zasedání zastupitelstva kraje
v září 2016.

Tomáš Kučera provedl rekapitulaci stavu řešení úkolu z minulého zasedání “Poskytnutí
informace o celkové částce poskytnutých darů Krajem Vysočina za rok 2015“. Informace bude
elektronicky rozeslána všem členům kontrolního výboru společně se zápisem ze zasedání.
Na základě dotazu Břetislava Poura byl stanoven následující úkol:
Úkol: Předložit členům kontrolního výboru informaci, zda byla uzavřena smlouva na projekt
dostavby domova důchodců v Havlíčkově Brodě.
Odpovědnost: Miroslav Březina, koordinátorka
Termín: 25. 2. 2016
3. Předběžná informace o kontrole Krajského úřadu Kraje Vysočina v samostatné
působnosti – kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných
zakázek
Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, předběžně informoval o kontrole Krajského úřadu
Kraje Vysočina v samostatné působnosti. Ke kontrole byl vybrán odbor dopravy a silničního
hospodářství, který připravil přehled objednávek uzavřených za rok 2015. Cílem kontroly bude
kontrola dodržování limitů při zadávání veřejných zakázek a na to navazujících postupů dle
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek.
Vyhodnocení a zápis o provedení kontroly budou předloženy na příštím zasedání kontrolního
výboru.
4. Příprava kontroly č. 1/2016
Tomáš Kučera předložil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly
(dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2016). Podal návrh na provedení
kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje.
Členové výboru se v následné diskusi dohodli na tématu, složení a termínu zahájení kontroly.
V průběhu zasedání se dostavila členka výboru Věra Buchtová.
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Usnesení 001/01/2016/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje
Složení kontrolní skupiny: Tomáš Kučera, Pavel Hodáč, Josef Mlynář
Vedoucí kontrolní skupiny: Tomáš Kučera
Zahájení kontroly: 15. 2. 2016
Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina
Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 25. února 2016 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 1. 2. 2016.
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