Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2012
konaného dne 18. 6. 2012
Přítomni:
1. Jiří Maděra (místopředseda)

6. Ivo Rohovský

2. Jaromír Vopršal

7. Stanislav Šíp

3. František Trpišovský

8. Vlastimil Hejl

4. Josef Mlynář

9. Pavel Hodač

5. Petr Piňos

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:
1. Karel Tvrdý

2. Václav Kodet (předseda)

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola přípravy a průběhu, včetně plnění smlouvy, na vybranou větší stavební zakázku
na silniční síti Kraje Vysočina v roce 2011;
3. Různé;
4. Závěr.
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání
Jiří Maděra, 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vladimír Novotný informoval o materiálech, které budou projednávány na červnovém zasedání
zastupitelstva kraje – Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011, Závěrečná zpráva Fondu
Vysočiny za rok 2011 a zpráva o hospodaření Kraje Vysočina v roce 2012.
Dále v reakci na vydanou tiskovou zprávu pohovořil o hospodaření a údajném zadlužení Kraje
Vysočina a podal informaci o vývoji daňových příjmů v letošním roce a stavu kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje.
Zdeněk Kadlec podal informaci o plánovaném dokončení reformy veřejné správy a materiálu,
který se této problematiky týká a posiluje centrální moc. Krajský úřad Kraje Vysočina k materiálu
zaslal následující připomínky:
- nesouhlas s tím, že by byl obcím I. stupně odebrán výkon přenesené působnosti;
- nesouhlas se zrušením stavebních úřadů na všech obcích, mimo obcí III. stupně;
- změna stávajícího systému financování výkonu přenesené působnosti.
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Sdělil také, že v minulém týdnu bylo ukončeno každoroční hodnocení odborů a samostatných
oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina.
2. Kontrola přípravy a průběhu, včetně plnění smlouvy, na vybranou větší stavební
zakázku na silniční síti Kraje Vysočina v roce 2011
Ivo Rohovský uvedl, že členové kontrolní skupiny se poprvé sešli před zasedáním kontrolního
výboru. Ke kontrole byla vybrána stavební zakázka na stavbu průtahu městem Chotěboř.
Kontrolní výbor v minulosti již kontroloval výběrové řízení na dodávku projektu k této stavební
akci, kontrolní skupina tedy na tuto kontrolu naváže.
Závěry z kontroly budou předloženy na příštím zasedání kontrolního výboru.
3. Různé
O termínu příštího zasedání budou členové kontrolního výboru informováni s dostatečným
časovým předstihem.
4. Závěr
Místopředseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Jiří Maděra v. r.
místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 20. 6. 2012
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