Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2018
konaného dne 17. 12. 2018
Přítomni:
1. Petr Vašíček

6. Evžen Zámek

2. Miloslav Landa

7. Pavel Hodáč

3. Marek Kučera

8. Helena Vrzalová (předsedkyně)

4. Magdaléna Skořepová

9. Bohumil Trávník

5. Marie Veselá

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Vít Šimon

4. Vít Kaňkovský

2. Eva Decroix

5. Štěpán Komárek (místopředseda)

3. Pavel Hájek

6. Jakub Hyrš

Hosté:
1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019;
4. Diskuse a různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
Helena Vrzalová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítala
přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že výbor není
usnášeníschopný.
Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku,
a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Martin Kukla pohovořil o těchto záležitostech:
- zastupitelstvo kraje schválilo rozpočet na rok 2019;
- vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje;
- investice v oblasti dopravy;
- navýšení Fondu strategických rezerv v souvislosti s řešením sucha a kůrovcové kalamity;
- dotace k ceně;
- prodej areálu Buchtův kopec.

Na základě dotazu Heleny Vrzalové pohovořil Zdeněk Kadlec o plánovaném obchvatu Brtnice.
V průběhu jednání se dostavili členové výboru Bohumil Trávník a Marek Kučera a výbor se stal
usnášeníschopným.
Helena Vrzalová přednesla návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
Zdeněk Kadlec předložil tyto informace:
- Připravují se jednání rady kraje a vedení krajského úřadu s jednotlivými samosprávami
bývalých okresních měst – 15. 1. 2019 proběhne schůzka se Statutárním městem
Jihlava, jednání bude věnováno zejména těmto tématům:
o velké investiční akce, především do dopravní infrastruktury,
o domov pro seniory v areálu Nemocnice Jihlava,
o multifunkční hala,
o soudní spory mezi Statutárním městem Jihlava a Svazem vodovodů a kanalizací,
o řešení sucha.
Se všemi městy bude řešena dopravní obslužnost – Veřejná doprava Vysočiny.
- Byly dokončeny veřejnosprávní kontroly v Domově důchodců Onšov, který bude
k 1. 1. 2019 sloučen s Domovem Jeřabina.
- Nastavení systému sdílených služeb pro příspěvkové organizace, které povede
Projektová kancelář Kraje Vysočina.
Na základě dotazu Heleny Vrzalové pohovořil Zdeněk Kadlec o personální situaci na Krajském
úřadě Kraje Vysočina po 1. 1. 2019.
3. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019
Náplň činnosti výboru vyplývá ze zákona o krajích a z jednacího řádu výborů. Postavení
kontrolního výboru je popsáno v § 78, odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Kontrolní výbor:
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku
samostatné působnosti,
- plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.
Helena Vrzalová uvedla, že v roce 2018 se osvědčilo sestavení pěti kontrolních skupin.
Z roku 2018 zůstaly dva náměty na kontrolu:
Kontrola činnosti krajského úřadu na úseku samostatné působnosti.
Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.
Členové výboru se shodli na těchto dalších námětech na provedení kontroly:
Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny.
Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení.
Sestavený plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019 bude předložen radě kraje a následně
zastupitelstvu kraje ke schválení.
Usnesení 015/10/2018/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019.
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Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Členové výboru diskutovali o soudních sporech mezi městem Jihlava a Svazem vodovodů
a kanalizací a výstavbě multifunkční haly v Jihlavě.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 28. ledna 2019, od 15.00 hodin.
5. Závěr
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila zasedání.

Mgr. Helena Vrzalová
předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Eva Rydvalová
tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 18. 12. 2018.
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