Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2009
konaného dne 6. 4. 2009
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

5. Pavel Hodač

2. Josef Mlynář

6. Václav Kodet (předseda)

3. Ivo Rohovský

7. Eva Rydvalová (tajemnice)

4. Vlastimil Hejl
Omluveni:
1. Jaromír Vopršal

4. Stanislav Šíp

2. František Trpišovský

5. Karel Tvrdý

3. Petr Piňos
Hosté:
1. Vladimír Novotný (člen Rady kraje Vysočina)

Program:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Stav v problematice petic a stížností v roce 2008 (celá působnost kraje);
3. Zahájení kontroly vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách
v oblasti dopravy;
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.
Přednesl návrh programu, který byl 6 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Podal informaci o bodech, které byly projednány na jednání zastupitelstva kraje dne 10. 3. 2009
a týkají se kontrolního výboru:
- rezignace Stanislava Cejpka na pozici člena kontrolního výboru a jmenování nového
člena za ODS Vlastimila Hejla;
- schválení Plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2009;
- schválení nového jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina – možnost
elektronického hlasování.
2. Stav v problematice petic a stížností v roce 2008 (celá působnost kraje)
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Eva Rydvalová sdělila, že materiál vychází z evidenci petic a stížností, pro kterou platí
nastavená pravidla – interní předpis orgánů kraje. Tato souhrnná zpráva vyhodnocující přijímání
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a vyřizování petic a stížností se zpracovává od počátku fungování kraje Vysočina. Počet
stížností neustále roste, k 31. 3. 2009 je evidováno téměř 100 stížností. V roce 2008 bylo
doručeno celkem 229 stížností, z toho 59 bylo postoupeno jiným orgánům k prošetření.
Vladimír Novotný uvedl, že rada kraje tento materiál projednala a vzala ho na vědomí.
Následně proběhla k tomuto tématu diskuse.
Usnesení 002/03/2009/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
souhrnnou zprávu vyhodnocující stav v problematice petic a stížností.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Zahájení kontroly vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách
v oblasti dopravy
Na základě diskuse, v rámci níž byl řešen například počet členů kontrolní skupiny a konkrétní
zaměření kontroly, bylo přijato následující usnesení:
Usnesení 003/03/2009/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách
v oblasti dopravy
Zahájení kontroly: 6. 4. 2009
Složení kontrolní skupiny: Ivo Rohovský, Josef Mlynář, Karel Tvrdý
Vedoucí kontrolní skupiny: Ivo Rohovský
Kontrolovaná osoba: Krajský úřad kraje Vysočina – odbor dopravy a silničního hospodářství
Vedoucí kontrolované osoby: ředitel krajského úřadu
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Různé
Václav Kodet informoval, že byla kontrolnímu výboru doručena další stížnost od pana Boučka.
Požádal pracovníky odboru školství, mládeže a sportu (dále jen „OŠMS) o přípravu stanoviska
k této stížnosti.
Eva Rydvalová doplnila, že tato stížnost byla sepsána dříve než pan Bouček obdržel vyjádření
kontrolního výboru k první stížnosti. S první stížností se obrátil pan Bouček také na ministerstvo
vnitra, oddělení vnitřní kontroly již obdrželo stanovisko – ministerstvo vnitra neshledalo
v postupu krajského úřadu pochybení. Dále okomentovala stanoviska OŠMS, která jsou přílohou
tohoto zápisu. Stížnost s téměř totožným obsahem zaslal pan Bouček již v roce 2006 a následně
v Dětském domově Senožaty odbor kontroly krajského úřadu provedl finanční kontrolu.
Po diskusi k tomuto tématu byl přijat následující závěr:
Předseda kontrolního výboru společně s tajemnicí připraví odpověď panu Boučkovi s tím, že
plán činnosti kontrolního výboru na rok 2009 je již schválen, ale kontrola Dětského domova
Senožaty bude zařazena do plánu činnosti výboru na rok 2010. Návrh dopisu bude e-mailem
rozeslán všem členům kontrolního výboru a po odsouhlasení bude odeslán panu Boučkovi.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 11. května 2009, od 10.00.
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5. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Václav Kodet v. r.
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracovala Dana Uchytilová 9. 4. 2009.
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