Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2019
konaného dne 29. 4. 2019
Přítomni:
1. Petr Vašíček

7. Vít Kaňkovský

2. Miloslav Landa

8. Štěpán Komárek (místopředseda)

3. Marek Kučera

9. Helena Vrzalová (předsedkyně)

4. Magdaléna Skořepová

10. Bohumil Trávník

5. Marie Veselá

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

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

4. Pavel Hodač

2. Eva Decroix

5. Jakub Hyrš

3. Evžen Zámek
Hosté:
Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast financí a majetku
Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2018;
4. Průběžná informace o prováděných kontrolách;
5. Příprava kontrol pro rok 2019;
6. Diskuse a různé;
7. 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.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Helena Vrzalová přivítala Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.
Zdeněk Kadlec předložil následující informace:
- snaha zajistit sdílené služby pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina, posílit výkon
finanční kontroly v příspěvkových organizacích a povýšit řídící a kontrolní systém
na vyšší úroveň;
- informoval o výsledcích kontrol MŽP a MV na agendy krajského úřadu;
- podal aktuální informace k problematice prodeje Buchtova kopce.

Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku.
Martin Kukla předložil následující informace:
- výběr daní – kraj zatím nezaznamenal žádný pokles (daňové příjmy se vyvíjí lépe než
loňský rok);
- Nové Veselí – zahájení dvouleté stavby;
- obchvat Velký Beranov;
- kůrovcová kalamita a dlouhodobé sucho – podpora ze strany Kraje Vysočina;
- PPP projekty a spolupráce s odborem sociálních věcí;
- aktuální info o Krajské knihovně;
- aktuální informace o stavbě Domova pro seniory Humpolec;
- 2 miliardy na opravy silnic II a III ze SFDI a příprava na možnost čerpání dalších
finančních prostředků ve formě IROP;
- výcvikové středisko pro IZS – ulice Vrchlického (evropský projekt, dotace 85 % z EU).
Zdeněk Kadlec na základě dotazu informoval o novinkách ve věci dostavby 5. bloku JEDU –
došlo ke změně vládního zmocněnce. Dále pohovořil o Speciální škole v ulici Demlova v Jihlavě
– kraj by rád tuto organizaci převzal, probíhají jednání s městem Jihlava, zatím nedošlo k žádné
dohodě.
3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2018
Členové výboru obdrželi s předstihem emailem podkladové materiály: Souhrnnou zprávu
vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí
č. 11/17 v roce 2018 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje
Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2018.
Eva Rydvalová podrobně okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování
peticí a stížností za rok 2018 v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.
Usnesení 005/03/2019/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přehledu řešení obdržených peticí a stížností za rok 2018.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Průběžná informace o prováděných kontrolách
Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení
Helena Vrzalová, vedoucí kontrolní skupiny, okomentovala dosavadní průběh kontroly. Všechny
podkladové materiály ke kontrole dodala Eva Rydvalová. Na červnovém zasedání kontrolního
výboru bude předložena závěrečná zpráva. Tuto závěrečnou zprávu obdrží v anonymizované
podobě všichni členové výboru s předstihem.
Kontrola činnosti krajského úřadu na úseku samostatné působnosti
Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Využívání
poradenských a právních služeb. Toto široké téma bylo zúženo – kontrolní skupina si vyžádala
informace o externích právních službách využívaných Krajem Vysočina. Termín dokončení
kontroly zatím nebyl upřesněn.
Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny
Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Určeny směry
a priority – jedná se o velmi širokou oblast. Vedoucí kontrolní skupiny zašle Evě Rydvalové
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emailem jaké podklady bude kontrolní skupina potřebovat, a na které konkrétní akce se chtějí
podívat.
Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Marek Kučera, vedoucí kontrolní skupiny, sdělil, že ke kontrole byla vybrána tato příspěvková
organizace: Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. Kontrola dosud nebyla zahájena.
Vedoucí kontrolní skupiny bude osobně informovat pana ředitele Jana Míku.
5. Příprava kontrol pro rok 2019
Zbývající námět na kontrolu v roce 2019:
Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.
Helena Vrzalová požádala členy výboru, aby si do příštího zasedání rozmysleli, kdo by chtěl být
členem této kontrolní skupiny. Kontrolu by bylo dobře vyhlásit do konce I. pololetí 2019.
6. Diskuse a různé
Rozvinula se diskuse o probíhajících rekonstrukcích silnic a dopravní infrastruktury, zaznělo
poděkování Kraji Vysočina ze strany některých členů výboru.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 27. května 2019, od 15.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
7. 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 Kateřina Svobodová dne 29. 4. 2019.
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