Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 25. 2. 2019
Přítomni:
1. Petr Vašíček

7. Evžen Zámek

2. Miloslav Landa

8. Štěpán Komárek (místopředseda)

3. Marek Kučera

9. Pavel Hodáč

4. Magdaléna Skořepová

10. Helena Vrzalová (předsedkyně)

5. Marie Veselá

11. Jakub Hyrš

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

4. Bohumil Trávník

2. Eva Decroix

5. Eva Rydvalová (tajemnice)

3. Vít Kaňkovský
Hosté:
1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitel 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. Příprava kontrol pro 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 je výbor
usnášeníschopný. Přednesla návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku,
a Miroslava Březinu, ředitele sekce pro službu veřejnosti.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Martin Kukla pohovořil o těchto záležitostech:
- vyčíslení přebytku hospodaření Kraje Vysočina za rok 2018 – 484 mil. Kč;
- vývoj daňových příjmů kraje – známe tranši za únor 2019, plnění daňových příjmů je
o 47 mil. Kč vyšší než plánovaný rozpočet a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018
je o 79 mil. Kč vyšší;
- úvěry od EIB – zadluženost kraje je zhruba 500 mil. Kč, finanční prostředky byly použity
na financování dopravní infrastruktury;

-

investiční činnost – vývoj výdajů do nemovitostí a technického zhodnocení.

Na zasedání se dostavil člen výboru Marek Kučera.
Miroslav Březina předložil informace z těchto oblastí:
školství:
- z ministerské vyhlášky vypadlo financování družin při dětských odděleních nemocnic;
- slavnostní předání projektu „Tatra“;
- probíhají soutěže na podporu technického vzdělávání;
zdravotnictví:
- zabýváme se financováním provozu nemocnic;
- paliativní péče;
- zdravotně – sociální pomezí;
sociální oblast:
- zajištění financování sociálních služeb – Kraj Vysočina vyčíslil schodek ve výši
220 mil. Kč;
- žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb;
- transformace sociálních služeb;
doprava:
- diskutuje se o rozsahu investičních akcí v letošním roce – pravděpodobně vypadne
financování z IROP a SFDI;
životní prostředí:
- problém sucha a kůrovcové kalamity – stát navýšil alokaci do lesů na 1 mld. Kč, Kraj
Vysočina alokoval na dotace z FV na obnovu lesů 7,5 mil. Kč, další prostředky jsou zatím
v rezervě kraje.
Na základě dotazu Heleny Vrzalová stručně pohovořil Martin Kukla o výstavbě 5. a 6. bloku
jaderné elektrárny Dukovany.
3. Příprava kontrol pro rok 2019
Helena Vrzalová připomněla schválená témata kontrol v rámci plánu činnosti výboru na rok
2019.
Členové kontrolního výboru se dohodli na tématech, složení a termínech zahájení dvou kontrol:
Usnesení 001/01/2019/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich
vyřízení
Složení kontrolní skupiny: Helena Vrzalová, Magdaléna Skořepová, Marie Veselá
Vedoucí kontrolní skupiny: Helena Vrzalová
Zahájení kontroly: 1. 3. 2019
Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina
Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 002/01/2019/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola činnosti krajského úřadu na úseku samostatné působnosti
Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Pavel Hodáč, Evžen Zámek
Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek
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Zahájení kontroly: 15. 3. 2019
Kontrolovaná osoba: Krajský úřad Kraje Vysočina
Vedoucí kontrolované osoby: Ing. Mgr. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Zbývající náměty na kontroly v roce 2019:
Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny.
Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.
4. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 25. března 2019, od 15.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
5. Závěr
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila zasedání.

Mgr. Helena Vrzalová
předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 26. 2. 2019.
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