Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2021
konaného dne 22. 2. 2021
Přítomni:
1. Pavel Štefan

7. Antonín Holub

2. Petr Vašíček

8. Tomáš Kučera

3. Magdaléna Skořepová

9. Josef Zahradníček (předseda)

4. Ivo Bártík

10. Bohumír Nikl

5. Pavel Knežik

11. Zdeněk Rajdlík

6. Eva Decroix (místopředsedkyně)

12. Vlasta Smolíková (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Marek Kučera

2. Leopold Bambula

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Představení členů výboru
3. Organizační záležitosti, jednací řád
4. Příprava plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2021
5. Domluva na způsobu předkládání peticí
6. Diskuse a různé
7. Závěr
1. Zahájení, schválení programu jednání
Josef Zahradníček, předseda 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.
Na jednání se dostavil člen výboru Pavel Štefan.
Josef Zahradníček přivítal náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví, analýzy a podpory řízení,
veřejnosprávní kontroly u PO, přezkoumání hospodaření obcí Vladimíra Novotného, ředitele
krajského úřadu Zdeňka Kadlece, vedoucí oddělení vnitřní kontroly a tajemnici výboru Vlastu
Smolíkovou a koordinátorku výboru Lenku Matysovou.
2. Představení členů výboru
Josef Zahradníček se představil členům výboru a vyzval přítomné ke vzájemnému seznámení.

3. Organizační záležitosti, jednací řád
Členové výboru obdrželi s předstihem informační materiál. Součástí informačního materiálu byl
bulletin a nový Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, který byl schválen na jednání
zastupitelstva kraje dne 9. 2. 2021. Josef Zahradníček blíže okomentoval některé body
jednacího řádu. Zdeněk Kadlec podal upřesňující informace.
Členové výboru se shodli, že pozvánka na zasedání bude elektronicky rozesílána s týdenním
předstihem. Z každého zasedání výboru se bude pořizovat zápis, jehož součástí budou přijatá
usnesení. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemník výboru, a to poté, co na následujícím
zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen. Zápis bude členům výboru rozesílán elektronicky.
Členové výboru diskutovali o termínech a četnosti zasedání kontrolního výboru. Kontrolní výbor
se bude scházet 1x měsíčně s výjimkou měsíce července a srpna. Pro zasedání výboru bylo
stanoveno první pondělí v měsíci, vždy od 15.00 hodin.
Stanovení termínů jednání výboru pro rok 2021: 29. 3., 3. 5., 7. 6., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12.
4. Příprava plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2021
Členové kontrolního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Josef Zahradníček uvedl, že 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.
Členové výboru diskutovali o způsobech a možnostech provádění kontrol. Shodli se, že
na příštím jednání výboru budou sestaveny kontrolní skupiny. Vedoucími kontrolních skupin by
měli být členové, kteří již v minulém volebním období byli členy kontrolního výboru a
s prováděním kontrol mají zkušenosti. Magdaléna Skořepová projevila zájem o vedoucí kontrolní
skupiny ke kontrole přijatých petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení. Vedoucí
kontrolních skupin mohou do příštího jednání zvážit, které z dalších navržených témat si
vyberou ke kontrole.
Členové kontrolního výboru se shodli na těchto námětech kontrol v roce 2021:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje.
Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny.
Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Kontrola přijatých petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení.
Na základě podnětu Tomáše Kučery souhlasili členové, že na každém jednání výboru jim budou
prostřednictvím Vladimíra Novotného předneseny informace ohledně testování a očkování proti
nemoci Covid-19 v Kraji Vysočina.
Informace o testování a očkování proti nemoci Covid-19 v Kraji Vysočina
Vladimír Novotný podal základní shrnující informace o současném stavu očkování v Kraji
Vysočina. V současné době je v Kraji Vysočina proočkováno okolo 22 000 osob. Očkování
probíhá dle plánu státu, který také dodává vakcíny. V současné době je očkována prioritní
skupina 1A. Rozdíl v očkování registrovaných kategorií v určitých okresech kraje je způsoben
tím, že každý okres má určitý počet domovů pro seniory, odlehčovacích služeb atd. Registrování
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seniorů starších 80 let by nemělo být problémem (systém probíhá automaticky). Očkuje se
vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Z hlediska přípravy se musí postupovat
dle pravidel. Vše vychází z centrálního registračního systému, který připravuje stát. Očkovací
místa jsou ve všech pěti našich nemocnicích. Vzhledem k tomu, že jsou předpokládány vyšší
dodávky vakcíny, jsou připravovány očkovací centra (oslovení zdravotníků a administrativních
pracovníků) a zároveň se předpokládá pozvolné rozjetí očkování u praktických lékařů (řízeno
koordinátorem). Kraj (na základě předpokladu vyšších dávek vakcíny od dubna) připravuje
prozatím v okresních městech očkovací místa s pěti až deseti ambulancemi, které budou
schopny proočkovat 500 až 1 000 osob denně. Komunikováno je s dalšími ORP i menšími
obcemi, které by byly schopny připravit případná očkovací místa.
Usnesení 001/01/2021/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Domluva na způsobu předkládání peticí
Vlasta Smolíková uvedla, že v minulém volebním období se členové výboru shodli na tom, že
každá petice jim bude neprodleně po doručení zaslána v elektronické podobě na e-mailovou
adresu. Po prošetření a vyřízení bude členům výboru zaslána opět elektronicky zpráva o jejím
vyřízení.
V letošním roce orgány kraje neobdržely zatím žádnou petici. Počet přijatých petic za kalendářní
rok se pohybuje v rozmezí pěti až deseti.
Usnesení 002/01/2021/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje
že neprodleně po doručení bude každá petice zaslána v elektronické podobě na e-mailovou
adresu všech členů kontrolního výboru a následně bude podána informace o jejím vyřízení.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí:
https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4081318
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností:
https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4100645
6. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na 29. března 2021 od 15.00 hodin.
7. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.
Josef Zahradníček
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Mgr. Vlasta Smolíková
tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Lenka Matysová dne 25. 2. 2021.
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