Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2021
konaného dne 29. 3. 2021
Přítomni:
1. Pavel Štefan

7. Tomáš Kučera

2. Magdaléna Skořepová

8. Josef Zahradníček (předseda)

3. Pavel Knežik

9. Bohumír Nikl

4. Eva Decroix (místopředsedkyně)

10. Zdeněk Rajdlík

5. Leopold Bambula

11. Vlasta Smolíková (tajemnice)

6. Antonín Holub
Nepřítomni (omluveni):
1. Petr Vašíček

3. Ivo Bártík

2. Marek Kučera
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana)

2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)

Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednán, schválení zápisu
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2020
4. Příprava kontrol pro rok 2021
5. Diskuse a různé
6. Závěr
1. Zahájení, schválení programu jednání
Josef Zahradníček, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné
a zahájil jednání. Sdělil, že z důvodu současné epidemiologické situace bylo jednání svoláno
videokonferenčně. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
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. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Informace o testování a očkování proti nemoci Covid-19 v Kraji Vysočina
Vladimír Novotný informoval o aktuálním kapacitním stavu nemocnic v kraji, vakcinaci
(v současné době zpomaleno očkování z důvodu nedostatečného množství vakcín), vakcinaci
v ordinacích praktických lékařů (přerozdělení vakcín do 50 ordinací praktických lékařů).
Očekáváno zlepšení v příštím týdnu zejména v dodávkách vakcín.
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Aktuální informace z Krajského úřadu Kraje Vysočina
Zdeněk Kadlec pohovořil o těchto záležitostech:
- Povinné testování a vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními
pomůckami (respirátory) – materiál ohledně financování těchto nákupů připraven na
jednání rady kraje dne 30. 3. 2021.
- Dotace Ministerstva financí na krizová opatření pro kraje 10 mil Kč.
- Budování jihovýchodního obchvatu města Jihlavy – v současné době podána námitka na
zrušení veřejné zakázky.
- Zajištění technických podmínek pro možnou distanční účast členů zastupitelstva kraje na
jednáních zastupitelstva kraje – využitelnost i pro radu kraje – příprava úpravy jednacích
řádů.
- Příprava informačního servisu pro obce.
3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2020
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Vlasta Smolíková uvedla, že členové výboru obdrželi podkladový materiál vyhodnocující stav
vyřizování peticí a stížností za rok 2020 v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.
Rada kraje vzala na vědomí příslušný materiál na svém zasedání č. 9/2021 dne 16. 3. 2021.
Usnesení 003/02/2021/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přehledu řešení obdržených peticí a stížností za rok 2020.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Příprava kontrol pro rok 2021
Josef Zahradníček uvedl, že zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 23. 3. 2021
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021.
Členové výboru se v následné diskusi dohodli na tématu kontroly, složení kontrolní skupiny
a termínu zahájení kontroly:
Usnesení 004/02/2021/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola přijatých petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení
Složení kontrolní skupiny: Magdaléna Skořepová, Josef Zahradníček
Vedoucí kontrolní skupiny: Magdaléna Skořepová
Zahájení kontroly: 1. 4. 2021
Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina
Vedoucí kontrolované osoby: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Dále byly členy výboru naplánovány kontroly, které budou postupně zahájeny v následných
měsících:
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Téma kontroly: Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny
Složení kontrolní skupiny: Bohumír Nikl, Pavel Štefan, Petr Vašíček (pouze návrh, rozhodnuto
bude na příštím jednání výboru za přítomnosti člena výboru)
Vedoucí kontrolní skupiny: Bohumír Nikl
Zahájení kontroly: 1. 6. 2021
Téma kontroly: Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Složení kontrolní skupiny: Eva Decroix, Leopold Bambula, Zdeněk Rajdlík
Vedoucí kontrolní skupiny: Eva Decroix
Zahájení kontroly: 1. 9. 2021
5. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na 3. května 2021 od 15.00 hodin.
6. 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 31. 3. 2021.
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