Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2014
konaného dne 27. 2. 2014
Přítomni:
1. Josef Mlynář

7. Vít Filipenský

2. Břetislav Pour

8. Vít Kaňkovský (předseda)

3. Petr Vašíček

9. František Dvořák

4. Pavel Hodáč (místopředseda)

10. Pavel Hájek

5. Věra Buchtová

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Karel Baloun
Nepřítomni (omluveni):
1. Michal Šmarda

3. Štěpán Komárek

2. Stanislav Šíp
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitel Sekce pro sluţbu veřejnosti)
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání

KV;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Informace předsedy KV – jednání s Ústavem státu a práva;
4. Projednání kontrolní akce na první čtvrtletí roku 2014, schválení předmětu kontroly

a ustavení kontrolní skupiny;
5. Diskuse a různé;
6. Závěr.

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání
KV
Vít Kaňkovský, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, ţe je výbor usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny ţádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
Vít Kaňkovský omluvil nepřítomnost ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece na zasedání
kontrolního výboru a přivítal Vladimíra Novotného a Miroslava Březinu, ředitele Sekce pro sluţbu
veřejnosti.

2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Vladimír Novotný podal následující informace:
- Hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013. Podle předběţných výsledků činí disponibilní
zůstatek základního běţného účtu kraje za rok 2013 více neţ 600 mil. Kč.
Zastupitelstvem kraje bylo dne 4. 2. 2014 schváleno zapojení části disponibilního
zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.
- Hospodaření příspěvkových organizací kraje. Ztráty nemocnic za rok 2013 činí více neţ
100 mil. Kč (za 5 nemocnic). S nemocnicemi budou probíhat jednání ohledně půjček vůči
kraji a finanční pomoci. Návrh pomoci nemocnicím bude projednán radou kraje
a následně zastupitelstvem kraje dne 1. 4. 2014.
- Jednání se zástupci LOK-SČL z Kraje Vysočina ohledně poţadavku navýšení finančních
prostředků na ústavní pohotovostní sluţbu.
- Vývoj daňových příjmů za leden aţ únor 2014. Ve sledovaném období jsou daňové
příjmy o 142 mil. Kč vyšší neţ alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014.
Skutečné plnění daňových příjmů je však za toto období menší neţ za stejné období
roku 2013, tj. 90,4 %. Z těchto údajů nelze činit ţádné závěry pro další období roku.
- Dluhy a dluhová sluţba kraje. Dluhová sluţba kraje ke dni 28. února 2014 činí 0,54 %.
Miroslav Březina informoval o těchto záleţitostech:
- S účinností od 20. 1. 2014 došlo ke sloučení Odboru ţivotního prostředí a Odboru
lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina do
jediného útvaru, a to Odboru ţivotního prostředí a zemědělství (OŢPZ). Důvodem k této
organizační změně bylo to, ţe Kraj Vysočina jako jediný kraj měl tyto odbory oddělené.
Dalším důvodem bylo zvýšení efektivnosti práce a optimalizace řídících a rozhodovacích
procesů u zaměstnavatele. Vedoucím nově vzniklého OŢPZ je Eva Horná
- Ke dni 28. 2. 2014 se vzdal funkce vedoucího Odboru školství, mládeţe a sportu
Krajského úřadu Kraje Vysočina Miroslav Pech. Rada kraje jmenovala dne 25. 2. 2014
v souladu s doporučením výběrové komise do této pracovní pozice Kamila Ubra.
- Přezkoumání hospodaření Ministerstvem financí ČR.
- 14. 1. 2014 proběhlo v sídle Kraje Vysočina jednání na téma „Vysokorychlostní trať
Praha – Brno“.
- Od 1. 1. 2015 by mělo být nastaveno nové financování sociálních sluţeb. V současné
době probíhají jednání pracovní skupiny o rozdělení finančních prostředků mezi kraje.
- Projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postiţené Těchobuz II.
- Odstoupení od etapy Transformace Ústavu sociální péče Jinošov.
- Aktuální stav zaměstnanců krajského úřadu (435 tabulkových míst, ne všechna místa
jsou obsazena).
3. Informace předsedy KV – jednání s Ústavem státu a práva
Vít Kaňkovský informoval, ţe na zasedání zastupitelstva kraje dne 10. 12. 2013 byly schváleny
Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Vzhledem k určitým
nevyjasněným otázkám ohledně kontrolní činnosti výborů zadal Vít Kaňkovský na vlastní
náklady vypracování právní analýzy Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.
Jakmile budou známy výsledky analýzy, budou členům výboru předloţeny na zasedání.
Výsledky budou prezentovány i na zasedání zastupitelstva kraje.
Vít Kaňkovský informoval členy výboru o svém rozhodnutí rezignovat na funkci předsedy a člena
kontrolního výboru k 31. březnu 2014.
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4. Projednání kontrolní akce na první čtvrtletí roku 2014, schválení předmětu kontroly
a ustavení kontrolní skupiny
Vít Kaňkovský předloţil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly (dle
schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2014).
Pavel Hodáč podal návrh na kontrolu účelového Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj
podnikatelů.
Členové výboru se v následné diskusi dohodli na tématu, sloţení a termínu zahájení kontroly.
Usnesení 001/01/2014/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje
Téma kontroly: Kontrola účelového Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj podnikatelů
Sloţení kontrolní skupiny: František Dvořák, Pavel Hájek, Vít Filipenský
Vedoucí kontrolní skupiny: František Dvořák
Zahájení kontroly: 10. 3. 2014
Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina
Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrţelo).
V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Karel Baloun.
6. Diskuse a různé
Členové výboru diskutovali o nových Zásadách kontrolní činnosti a s tím spojenou iniciativní rolí
kontrolního a finančního výboru a o moţnostech různého právního výkladu.
Ze zasedání se omluvil člen výboru Petr Vašíček.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 20. března 2014 od 15.00 hodin.
7. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Vít Kaňkovský
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Eva Rydvalová
tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Lenka Matysová dne 28. 2. 2014
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