Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2019
konaného dne 25. 11. 2019
Přítomni:
1. Petr Vašíček

7. Vít Kaňkovský

2. Miloslav Landa

8. Štěpán Komárek (místopředseda)

3. Marek Kučera

9. Pavel Hodáč

4. Marie Veselá

10. Bohumil Trávník

5. Pavel Hájek

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Evžen Zámek
Nepřítomni (omluveni):
1. Vít Šimon

4. Helena Vrzalová (předsedkyně)

2. Magdaléna Skořepová

5. Jakub Hyrš

3. Eva Decroix
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. Diskuse a různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
Štěpán Komárek, místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, 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.
Štěpán Komárek přivítal 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
Na základě úkolu z minulého zasedání předložil Martin Kukla následující informace:
- Venkovské prodejny – dotační titul pro obce do 5 tisíc obyvatel a jejich místních částí do
400 obyvatel;
- dopad kompenzace slev z jízdného od ministerstva dopravy studentům a důchodcům do
rozpočtu Kraje Vysočina. Vývoj tržeb za období leden – červen v letech 2018 a 2019:

o linková doprava: rok 2018 80,5 mil. Kč, rok 2019 66,5 mil. Kč, dotace od
ministerstva dopravy v roce 2019 byla ve výši 57 mil. Kč;
o drážní doprava: rok 2018 33,5 mil. Kč, rok 2019 28 mil. Kč, dotace od ministerstva
dopravy v roce 2019 byla ve výši 16 mil. Kč;
o došlo k nárůstu počtu cestujících.
Následně předložil tyto aktuální informace:
- probíhá příprava Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 - plánován je 4% růst daňových
příjmů oproti plánu letošního roku, největší nárůst je na kapitole Doprava a Nemovitý
majetek – vyjmenoval největší plánované investice;
- vývoj daňových příjmů – plnění daňových příjmů je o 431 mil. Kč vyšší než plánovaný
rozpočet a o 383 mil. Kč vyšší než za stejné období loňského roku;
- proběhla revize jednotlivých kapitol rozpočtu 2019 – bylo dosaženo úspory 120 mil. Kč,
které budou převedeny do Fondu strategických rezerv;
- probíhá příprava na 91. výzvu IROP, připraveno je 7 dopravních staveb.
Vít Kaňkovský požádal o přehled prokazatelné ztráty jednotlivých dopravců za rok 2019.
Zdeněk Kadlec pohovořil o těchto záležitostech:
- příspěvky vlastníkům lesů;
- penetrační testy zaměřené na kyberbezpečnost;
- e-learningový test pro všechny příkazce operace;
- rekodifikace stavebního práva, nový stavební zákon;
- zveřejnění osobních údajů v rámci dotací do lesů;
- problematika volebních zákonů;
- kontroly výkonu přenesené působnosti.
Následovala diskuse o rodném čísle jako potřebném identifikátoru.
3. Průběžná informace o prováděných kontrolách
Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Členové kontrolní skupiny: Marek Kučera (vedoucí kontrolní skupiny), Bohumil Trávník, Jakub
Hyrš.
Na zasedání byl členům výboru předložen zápis o provedení kontroly. Marek Kučera uvedl, že
ke kontrole byly vybrány dvě veřejné zakázky (2017 – III/40618, veřejná zakázka na opravu
mostu v Radkově, 2018 – veřejná zakázka na dodávku ochranných pracovních oděvů)
a detailně okomentoval průběh a výsledky kontroly.
Usnesení 009/08/2019/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle
Zápisu o provedení kontroly č. 4/2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 16. prosince 2019, od 14.00 hodin, v Hotelu
Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava.
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5. Závěr
Místopředseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Mgr. Štěpán Komárek
místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Eva Rydvalová
tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 2. 12. 2019.
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