Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2019
konaného dne 30. 9. 2019
Přítomni:
1. Petr Vašíček

6. Evžen Zámek

2. Miloslav Landa

7. Pavel Hodáč

3. Magdaléna Skořepová

8. Helena Vrzalová (předsedkyně)

4. Marie Veselá

9. Bohumil Trávník

5. Pavel Hájek

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Vít Šimon

4. Vít Kaňkovský

2. Marek Kučera

5. Štěpán Komárek (místopředseda)

3. Eva Decroix

6. Jakub Hyrš

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. Průběžná informace o prováděných kontrolách;
4. Příprava kontrol pro rok 2019;
5. Diskuse a různé;
6. 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 8 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
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 předložil následující informace:
- vývoj daňových příjmů – plnění daňových příjmů je o 360 mil. Kč vyšší než plánovaný
rozpočet a o 350 mil. Kč vyšší než za stejné období loňského roku, radě kraje bude
navrhováno navýšení Fondu strategických rezerv;
- navýšení úrokové sazby o 0,05 procentního bodu na všech účtech kraje;
- sestavování rozpočtu – plánován je 3% růst daňových příjmů oproti plánu letošního roku,
tzn. navýšení o 5,2 mld. Kč;

-

příprava vyhlášení významných staveb – rekonstrukce stravovacího provozu v Jihlavě,
dostavba operačních sálů v Nemocnici Třebíč, výstavba nového pavilonu Nemocnice
Pelhřimov;
dopravní stavby – obchvat Velkého Beranova a Nového Veselí, vyhlášena veřejná
zakázka na obchvat Salačovy Lhoty, Jihlava JV obchvat - probíhá jednání
s ministerstvem pro místní rozvoj ohledně financování;
prodej vily na ulici Telčská v Jihlavě, tzv. pseudodražbou na určení pořadí, rada
a následně zastupitelstvo kraje schvaluje prodej, 4 zájemci;
kůrovcová kalamita – 2. výzva, alokováno 50 mil. Kč, v přeneseném výkonu státní správy
kraj administruje také státní dotace ve výši 3 mld. Kč.

Na zasedání se dostavil člen výboru Bohumil Trávník
Zdeněk Kadlec pohovořil o těchto záležitostech:
- kotlíkové dotace – problém při vyhlášení 3. výzvy v Jihočeském kraji;
- kontroly přenesené působnosti – probíhají v 3letých cyklech;
- proběhlo první dílčí přezkoumání hospodaření kraje;
- pochybení příspěvkové organizace v oblasti pracovněprávních vztahů;
- rekodifikace stavebního práva;
- digitální technické mapy;
- zahájení pilotních projektů v rámci společné činnosti příspěvkových organizací;
- rozvoj stížnostní agendy.
Následovala diskuse o počtu žádostí na poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím a o chystaných změnách ve veřejném stavebním
právu.
3. Průběžná informace o prováděných kontrolách
Kontrola činnosti krajského úřadu na úseku samostatné působnosti
Pavel Hodáč, člen kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Kontrola již byla
ukončena, nyní bude zpracován zápis o provedení kontroly, který bude na příštím zasedání
výboru předložen ke schválení.
Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny
Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Dne 7. 10.
2019 se uskuteční setkání členů kontrolní skupiny se zástupci garanta programů vybraných ke
kontrole (Čistá voda 2018 a Rozvoj vesnice 2018). Proběhne kontrola postupu včetně
dostupných podkladů. Na příštím jednání budou členové výboru seznámeni se zpracovanými
výsledky kontroly.
Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Bohumil Trávník, člen kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. V souvislosti
se změnou ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny došlo k pozdržení. S dalším
postupem budou členové výboru seznámeni na příštím jednání.
4. Příprava kontrol pro rok 2019
Zbývající námět na kontrolu v roce 2019:
Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.
Helena Vrzalová sdělila, že kontrola v letošním roce již nebude zahajována, bude přesunuta na
příští rok.
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5. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 21. října 2019, od 15.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
6. 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 1. 10. 2019.
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