Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2014
konaného dne 27. 11. 2014
Přítomni:
1. Josef Mlynář

7. Vít Filipenský

2. Břetislav Pour

8. Stanislav Šíp

3. Petr Vašíček

9. Tomáš Kučera (předseda)

4. Pavel Hodáč (místopředseda)

10. Štěpán Komárek

5. Věra Buchtová

11. František Dvořák

6. Karel Baloun

12. Eva Rydvalová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Michal Šmarda

2. Pavel Hájek

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
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. Plán činnosti KV na rok 2015
4. Diskuse a různé
5. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání
KV
Pavel Hodáč, 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
Pavel Hodáč přivítal Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, a Zdeňka
Kadlece, ředitele krajského úřadu.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Vladimír Novotný podal následující informace:
- Vývoj daňových příjmů za leden až listopad 2014. Po první listopadové tranši je již
naplněn rozpočet daňových příjmů za rok 2014.

-

-

Rozpočet kraje na rok 2015. Rozpočet byl projednán s předsedy a zástupci jednotlivých
politických klubů. Nyní bude rozpočet projednán na zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Kraje Vysočina a na zasedání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost
a podnikání Rady Kraje Vysočina. Schválení rozpočtu je plánováno na zasedání
zastupitelstva kraje dne 16. 12. 2014.
Vladimír Novotný a Zdeněk Kadlec se účastnili akce v havlíčkobrodské nemocnici.
Ve čtvrtek 20. 11. 2014 večer musela být provedena evakuace několika stovek pacientů
i personálu nemocnice poté, co bylo přijato anonymní oznámení o umístění bomby.
V pátek 21. 11. 2014 bylo ráno přijato další oznámení, které obsahovalo výhrůžku
směřující proti havlíčkobrodské nemocnici. Policisté provedli ve spolupráci
se zdravotníky a hasiči nezbytná opatření za účelem zajištění bezpečnosti pacientů,
personálu a návštěvníků nemocnice. Ukázalo se, že nemocnice jsou na tyto krizové
situace dobře připraveny.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:
- Podrobné informace o akci v havlíčkobrodské nemocnici. Tato akce bude pracovní
skupinou podrobně vyhodnocena a budou stanoveny závěry. Zdeněk Kadlec zdůraznil
příkladnost zásahu.
- Návrh zákona o integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné
správě a o změně některých souvisejících zákonů, zkráceně zákon o vnitřním řízení
a kontrole. Tento zákon by měl nahradit zákon o finanční kontrole ve veřejné správě,
zasahuje do zákona o krajích, zákona o obcích, zákona o úřednících a do zákonů
o rozpočtových pravidlech. Kraj se ve spolupráci s ostatními kraji hodlá postavit proti
tomuto návrhu zákona a budou vzneseny připomínky (výhrady k obsahu, procesní
výhrady). Dále je také v návrhu uvedeno ukončení výkonu přezkoumání hospodaření
obcí krajem. Záměrem je i získání nových kompetencí Nejvyšším kontrolním úřadem, a
to oprávnění ke kontrole územních samosprávných celků (kontrola samosprávných
finančních prostředků). Předpokládaná účinnost zákona je od 1. 1. 2016.
Na zasedání se dostavil předseda výboru Tomáš Kučera.
Tomáš Kučera požádal o zařazení bodu „Závěrečná zpráva z provedené kontroly dodržování
pravidel přijímání klientů do domova důchodců“ před bod č. 3 „Plán činnosti KV na rok 2015“.
3. Závěrečná zpráva z provedené kontroly dodržování pravidel přijímání klientů do
domova důchodců
Tomáš Kučera uvedl, že zápis o provedení kontroly byl členům výboru elektronicky rozeslán.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení 012/08/2014/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke kontrole dodržování pravidel přijímání klientů do domova důchodců.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Plán činnosti KV na rok 2015
Tomáš Kučera okomentoval jednotlivé body plánu činnosti a jednotlivé náměty na provedení
kontrol.
Členové výboru diskutovali k jednotlivým námětům na provedení kontrol.
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Plán činnosti bude předložen radě kraje a následně dne 27. 1. 2014 zastupitelstvu kraje
ke schválení.
Usnesení 013/08/2014/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 18. prosince 2014 od 15.00 hodin.
6. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Tomáš Kučera
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Eva Rydvalová
tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Lenka Matysová dne 5. 12. 2014.
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