Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2009
konaného dne 9. 2. 2009
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

7. Stanislav Šíp

2. Jaromír Vopršal

8. Karel Tvrdý

3. František Trpišovský

9. Pavel Hodač

4. Josef Mlynář

10. Václav Kodet (předseda)

5. Petr Piňos

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Ivo Rohovský
Omluveni:
1. Stanislav Cejpek

Program:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Vzájemné představení členů KV ZK;
3. Příprava plánu práce KV ZK na rok 2009;
4. Různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání
Václav Kodet, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Představil se a představil tajemnici a koordinátorku.
Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 10 hlasy.

2. Vzájemné představení členů KV ZK
Jednotliví členové výboru se postupně představili.
Vzhledem k nepřítomnosti člena rady kraje na zasedání byl předseda výboru pověřen
projednáním účasti člena rady kraje na zasedáních kontrolního výboru s hejtmanem kraje
Vysočina.
3. Příprava plánu práce KV ZK na rok 2009
Eva Rydvalová informovala členy výboru o hlavním poslání a úkolu tohoto výboru, což vyplývá
ze zákona o krajích č. 129/2000 Sb. 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.
Proběhla krátká diskuse, ze které vyplynul následující úkol:
Úkol: zaslat členům výboru oblasti kontrol kontrolního výboru za období let 2004 – 2008
Odpovědnost: koordinátorka

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Termín: 9. března 2009
K návrhu plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2009 Václav Kodet stanovil termín 13. 2.
2009, do kdy budou členové výboru posílat e-mailem předsedovi své náměty a návrhy na
zařazení do plánu činnosti. Poté bude plán činnosti na rok 2009 sestaven.
Pavel Hodač podal první námět, a to provedení kontroly příspěvkových organizací zřizovaných
krajem Vysočina v oblasti kultury.
Eva Rydvalová doplnila, že členové výboru budou pravidelně informování o stavu petic
a stížností doručených na kraj Vysočina.
Členové výboru se dohodli, že se bude kontrolní výbor scházet každé 2. pondělí v měsíci od
8:30.
4. Různé
Eva Rydvalová informovala, že rada kraje přijala již v roce 2001 pravidla pro vyřizování petic
a stížností, která byla v průběhu uplynulých let několikrát novelizována. Oddělení vnitřní kontroly
má stanovenou povinnost zpracovat 1x ročně zprávu o stavu petic a stížnosti a předložit ji radě
kraje a kontrolnímu výboru. Zpráva bude zpracována do konce března, následně bude
předložena k projednání v radě kraje a poté - předpokladem je předložit ji pro informaci na
dubnové zasedání - kontrolnímu výboru. Stížností za rok 2008 je evidováno více než v roce
2007, velmi vysoký nárust počtu stížností je zaznamenán za uplynulé krátké období roku 2009.
Dále sdělila, že v minulém volebním období byl nastaven systém, že kontrolní výbor byl
informován o peticích až po jejich vyřízení – takto je to stanoveno v příslušných pravidlech rady
kraje.
Václav Kodet požádal o změnu systému, a to informovat kontrolní výbor o petici již v okamžiku
doručení a po vyřízení petice by dostali členové výboru zprávu o vyřízení.
Eva Rydvalová uvedla, že již přišla první petice, a to dne 5. 2. 2009. Petice poukazuje na
nekvalitně provedenou rekonstrukci komunikace č. III/38811 mezi obcemi Rožná a Bystřice nad
Pernštejnem. Petice byla adresovaná na odbor dopravy a silničního hospodářství. Petice bude
zaslána jako příloha k tomuto zápisu.
Informovala také o stížnosti, která byla doručena dne 27. 1. 2009 předsedovi kontrolního výboru.
Jedná se o stížnost pana Boučka ve věci situace v Dětském domově Senožaty (údajný chybný
postup ředitelky tohoto domova vůči klientům domova i vůči zaměstnancům domova). Stížnosti
byly již dříve směřovány na odbor školství, mládeže a sportu (dále jen „OŠMS“), hejtmanovi
kraje Vysočina, radním kraje Vysočina pro oblast školství a řediteli Krajského úřadu Vysočina,
případně dalším organizacím a orgánům, vůči kterým nemají orgány kraje Vysočina řídící
kompetence. Všechny stížnosti doručené orgánům kraje Vysočina byly vždy prošetřovány a na
základě dosud prošetřených stížností nebyla zjištěna žádná pochybení (s výjimkou formálních
drobnějších nedostatků – neuvedení důvodnosti stížnosti ze strany OŠMS). Stížnosti, které
nebyly orgány kraje Vysočina příslušné šetřit, byly vždy předány k vyřízení příslušným orgánům
a institucím. Pan Bouček si nyní stěžuje na postup ředitele Krajského úřadu Vysočina a OŠMS,
nesouhlasí s jejich postupem při vyřizování dřívějších stížností.
Závěr:
Stěžovateli byl oddělením vnitřní kontroly zaslán dopis, ve kterém bylo pisateli sděleno, že
kontrolní výbor stížnost obdržel, následně byla předána k zaevidování na oddělení vnitřní
kontroly, bylo uvedeno evidenční číslo stížnosti (St-38/09) a současně byl pisatel informován o
tom, že bude kontrolním výborem seznámen s výsledkem šetření. Bylo dohodnuto, že kontrolní
výbor se touto stížností bude detailně zabývat na příštím jednání, ke kterému budou přizváni
pracovníci OŠMS a ředitel krajského úřadu.
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5. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 9. března 2009, od 8:30.
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Václav Kodet v. r.
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracovala Dana Uchytilová 10. 2. 2009.
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