Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/2017
konaného dne 27. 11. 2017
Přítomni:
1. Petr Vašíček

7. Evžen Zámek

2. Miloslav Landa

8. Vít Kaňkovský

3. Magdaléna Skořepová

9. Pavel Hodáč

4. Marie Veselá

10. Jakub Hyrš

5. Eva Decroix

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Pavel Hájek
Nepřítomni (omluveni):
1. Vít Šimon

4. Helena Vrzalová (předsedkyně)

2. Marek Kučera

5. Bohumil Trávník

3. Štěpán Komárek (místopředseda)
Hosté:
1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitele Sekce pro službu veřejnosti)
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Závěrečná zpráva o kontrole přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti
a jejich vyřízení
4. Diskuse a různé
5. Závěr
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
Helena Vrzalová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, byla ze
zdravotních důvodů omluvena z jednání výboru. Dle jednacího řádu pověřila řízením výboru
člena výboru Víta Kaňkovského.
Členové výboru souhlasili, aby jednání výboru řídil pověřený člen výboru Vít Kaňkovský (9 hlasů
pro, 1 člen se zdržel hlasování).
Vít Kaňkovský, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, pověření řízením výboru,
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 a byl 10 hlasy schválen.
Vít Kaňkovský přivítal Josefa Pavlíka, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku,
a Miroslava Březinu, ředitele Sekce pro službu veřejnosti krajského úřadu. Omluvil nepřítomnost
Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

Vít Kaňkovský uvedl, že dne 10. 11. 2017 požádala Eva Decroix e-mailem o zařazení diskuse
ohledně podnětu řešeném na jednání výboru č. 7/2017 dne 26. 9. 2017. Vzhledem
k nepřítomnosti předsedkyně výboru na jednání bylo přítomnými členy výboru schváleno, že
projednání bude zařazeno na příští jednání kontrolního výboru.
Vít Kaňkovský sdělil, že dne 15. 11. 2017 obdrželi členové kontrolního výboru elektronicky
„Podnět k odstranění nečinnosti starosty města Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeňka Navrátila ve
věci zajištění veřejného pořádku a přijetí opatření proti dalšímu rozkrádání veřejných prostředků
na 4. Základní škole Žďár nad Sázavou“ zaslaný Ing. Hanou Humpolíkovou.
Eva Rydvalová informovala, že stížnost byla zaslána krajskému úřadu na vědomí. Dle pravidel
rady kraje byla zaevidována, založena do spisu a bude vedena v evidenci pod příslušným
pořadovým číslem.
Usnesení 017/09/2017/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
v záležitosti stížnosti Ing. Hany Humpolíkové zaujímá stanovisko tuto stížnost neprojednávat
z důvodu věcné nepříslušnosti a z důvodu jejího zaslání orgánům kraje na vědomí.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Josef Pavlík předložil informace z oblasti hospodaření kraje:
- Vývoj daňových příjmů za měsíce leden až listopad 2017. Skutečné plnění daňových
příjmů za sledované období činí 4 303 316 tis. Kč což je o 373 345 tis. Kč více než za
stejné období minulého roku.
- Úvěrové zatížení ke konci listopadu 2017 se pohybuje okolo 552 mil. Kč.
- Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.
Navýšení daňových příjmů - 10% navýšení oproti rozpočtu daňových příjmů roku 2017.
Dále dochází k podstatnému navýšení prostředků na kapitole Evropské projekty. Snaha
o postupné navýšení Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. V roce 2018 je
počítáno s financováním některých velkých investičních akcí z vlastních zdrojů např.
v oblasti zdravotnictví a kultury. Počítáno je s výrazně větší tvorbou rezervy. V současné
době byl již návrh rozpočtu projednán na semináři jednotlivých politických klubů
zastupitelstva kraje. Připomínky vzešlé z projednání byly zpracovány. Dne 12. 12. 2017
bude návrh rozpočtu předložen na jednání zastupitelstva kraje ke schválení.
Miroslav Březina informoval o těchto záležitostech:
- Zdravotnictví – otevření pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici Třebíč, pokračuje
velká rekonstrukce pavilonu interny v Nemocnici Jihlava, zahájení výstavby pavilonu
dětského oddělení v Nemocnici Nové Město na Moravě, příprava výstavby magnetické
rezonance v Nemocnici Havlíčkův Brod. Dále se připravuje ke spuštění projekt
Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KV.
- Naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina – odbor sociálních věcí a odbor
zdravotnictví zahájil práci na naplňování cílů a aktivit Strategie paliativní péče v Kraji
Vysočina na období do roku 2020 schválenou v červnu 2017 zastupitelstvem kraje. Pro
realizaci uvedené strategie vznikla na úrovni kraje koordinační skupina. Dne 14. 11. 2017
se uskutečnilo setkání široké odborné pracovní skupiny za účasti poskytovatelů paliativní
péče v kraji.
- Informace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště
Jihlava. Projednáno radou kraje dne 14. 11. 2017.
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Probíhá transformace v sociálních službách – Ústav sociální péče Křižanov, Ústav
sociální péče Háj a částečně Domov ve Zboží. Všechny projekty byly úspěšně
zaregistrovány a probíhá příprava projektové dokumentace.
Kultura – dobíhají aktivity ohledně Horáckého divadla Jihlava – rekonstrukce divadelní
kavárny a zkušebny. Finalizuje projednávání záležitostí ohledně projektu Krajské
knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod.
Územní plánování a stavební řád – schválení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina. V současné době probíhají přípravná jednání před zahájením prací na
pořízení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Tato aktualizace by
měla řešit problematiku dopravní trasy pro přepravu nadrozměrných komponent při
výstavbě dalšího bloku elektrárny Dukovany.
Školství – pro rok 2018 je připravován projekt „Postav si své auto“ (mělo by se jednat
o sestavení nákladního automobilu).
Doprava – probíhají jednání se samosprávami ve věci dopravní obslužnosti Vysočiny
(Veřejné dopravy Vysočiny), zejména otázka spolufinancování ze strany velkých měst.

Na základě dotazu Víta Kaňkovského informoval Miroslav Březina o dotaci z ISPROFIN na akci
Domov Ždírec - pracoviště Jihlava, a o transformaci Domova Kamélie Křižanov (osud zámku,
otázka zaměstnanosti).
Usnesení 018/09/2017/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Závěrečná zpráva o kontrole přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti
a jejich vyřízení
Pavel Hájek, vedoucí kontrolní skupiny, seznámil členy výboru se zpracovanou závěrečnou
zprávou. Uvedl, že spoluprací s kontrolní skupinou ve složení Pavel Hájek, Helena Vrzalová
a Štěpán Komárek, byla pověřena Eva Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly. Ze
zaslaného seznamu stížností a petic vybrala kontrolní skupina ke kontrole 2 petice a 4 stížnosti.
Kontrolní skupinou bylo doporučeno dbát na procesní postupy vyřizování peticí a stížností podle
pravidel Rady Kraje Vysočina z 3. 4. 2012, a to veškerými útvary KrÚ. Zkvalitnit dohled nad
fungováním příspěvkových organizací zřizovatelskými odbory krajského úřadu. Závěrem
kontrolní skupina konstatovala, že neshledala závažné porušení pravidel Rady Kraje Vysočina
z 3. 4. 2012 ani zákonných norem.
Usnesení 019/09/2017/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke kontrole přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti
a jejich vyřízení dle Zápisu o provedení kontroly č. 4/2017;
pověřuje
vedoucího kontrolní skupiny Pavla Hájka úpravou zápisu v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Z následného jednání se omluvila členka výboru Eva Decroix.
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4. Diskuse a různé
Vít Kaňkovský informoval, že na prosincové zasedání je třeba připravit plán činnosti výboru
na rok 2018. V této souvislosti požádal členy výboru o zaslání případných námětů na kontrolní
činnost v roce 2018.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 18. prosince 2017 od 15.00 hodin.
5. Závěr
Vít Kaňkovský poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.
MUDr. Vít Kaňkovský
člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Mgr. Eva Rydvalová
tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Lenka Matysová dne 1. 12. 2017.
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