Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2016
konaného dne 31. 3. 2016
Přítomni:
1. Josef Mlynář

6. Vít Filipenský

2. Petr Vašíček

7. Tomáš Kučera (předseda)

3. Pavel Hodáč (místopředseda)

8. Štěpán Komárek

4. Věra Buchtová

9. Eva Rydvalová (tajemnice)

5. Karel Baloun
Nepřítomni (omluveni):
1. Michal Šmarda

4. František Dvořák

2. Břetislav Pour

5. Pavel Hájek

3. Stanislav Šíp
Hosté:
1. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
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 plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje
4. Příprava kontroly č. 3/2016
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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
Tomáš Kučera přivítal Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu. Omluvil nepřítomnost
Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Zdeněk Kadlec podal následující informace:
- Přezkoumání hospodaření kraje kontrolní skupinou Ministerstva financí ČR. Důležitým
tématem pro přezkoumání hospodaření je nyní odměňování členů zastupitelstev krajů
a obcí (odměňování za jiné činnosti, např. za činnost v řídících výborech Fondu
Vysočiny). Kontrolní skupinou nebylo prozatím shledáno žádné pochybení. Členové

-

-

kontrolního výboru budou se závěrečnou zprávou z přezkoumání hospodaření
seznámeni.
Nové informace ohledně probíhajícího řízení ve věci investiční akce kanalizace Batelov.
Celé řízení podléhá kontrolnímu řádu a daňovému řádu. Na základě podnětu občana
byla provedena veřejnosprávní kontrola investiční akce. Bylo zjištěno, že určitá část
investiční akce byla provedena v rozporu s projektovou dokumentací. Konstatováno bylo
porušení rozpočtové kázně a byl předepsán odvod části dotace a penále. Městys Batelov
odvod části dotace uhradil, proti úhradě penále se odvolal. O odvolání v současné době
rozhoduje Ministerstvo financí ČR. Současně probíhá šetření Policií ČR. Rizika pro kraj
ani pro krajský úřad z tohoto řízení neplynou.
V sídle Kraje Vysočina se uskutečnil 10. ročník dvoudenní konference Správní řád
v praxi krajských úřadů. Mezi pozvanými hosty byl předseda Nejvyššího správního soudu
Josef Baxa, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová. V rámci konference vystoupili experti z akademické
sféry, správní justice a legislativy.

Tomáš Kučera provedl rekapitulaci stavu plnění úkolů z minulého jednání výboru.
Na základě dotazu Víta Filipenského byl stanoven následující úkol:
Úkol: Předložit členům kontrolního výboru analytické podklady ohledně Projektové kanceláře
Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (např. rozbor analýzy tržních cen).
Odpovědnost: Zdeněk Kadlec, koordinátorka
Termín: 28. 4. 2016
3. Předběžná informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje
Tomáš Kučera, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že v rámci kontroly plnění usnesení
zastupitelstva kraje a rady kraje kontrolní skupina vybrala ke kontrole 7 usnesení.
Pavel Hodáč, člen kontrolní skupiny, okomentoval dvě vybraná usnesení týkající se odboru
zdravotnictví:
- RK/1351/23/2015 - jedná se o schválení realizace nových investičních záměrů
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Na základě schválení
radou kraje bylo zařazeno do investičního plánu nemocnice a bude postupně
realizováno.
- RK/1352/23/2015 - jedná se o schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava,
příspěvkové organizace (pořízení hardware a software pro elektronickou evidenci
intenzivní péče včetně technologií na oddělení intenzivní péče disponující zastaralým
vybavením) a souhlas s jeho předložením Ministerstvu zdravotnictví ČR za účelem
čerpání dotace. Předpokládaný termín ukončení projektu je konec roku 2016.
Tomáš Kučera okomentoval jedno ze tří vybraných usnesení, u kterých došlo k prodloužení
plnění termínů. Jedná se o usnesení odboru regionálního rozvoje:
- RK/664/12/2015 - rada kraje rozhoduje uzavřít Memorandum o spolupráci při rozvoji
Národní databáze brownfieldů. Termín plnění byl 30. 6. 2015. Memorandum bylo ze
strany CzechInvestu podepsáno z důvodu personálních změn až 5. 8. 2015.
Členové výboru budou o průběhu kontroly informováni na příštím zasedání.
4. Příprava kontroly č. 3/2016
Tomáš Kučera předložil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly
(dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2016).
Členové výboru se shodli, že předmět kontroly č. 3/2016 bude stanoven na příštím zasedání.
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5. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 28. dubna 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 6. 4. 2016.
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