Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2019
konaného dne 21. 10. 2019
Přítomni:
1. Petr Vašíček

7. Vít Kaňkovský

2. Miloslav Landa

8. Štěpán Komárek (místopředseda)

3. Magdaléna Skořepová

9. Helena Vrzalová (předsedkyně)

4. Marie Veselá

10. Bohumil Trávník

5. Eva Decroix

11. Eva Rydvalová (tajemnice)

6. Pavel Hájek
Nepřítomni (omluveni):
1. Vít Šimon

4. Pavel Hodáč

2. Marek Kučera

5. Jakub Hyrš

3. Evžen Zámek
Hosté:
Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast financí a majetku
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Průběžná informace o prováděných kontrolách;
4. Diskuse a různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
Helena Vrzalová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítala
přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je výbor
usnášeníschopný. Přednesla návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku,
a omluvila nepřítomnost Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Martin Kukla předložil následující informace:
- probíhá příprava Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 - plánován je 4% růst daňových
příjmů oproti plánu letošního roku;
- vývoj daňových příjmů - plnění daňových příjmů je o 400 mil. Kč vyšší než plánovaný
rozpočet;
- prodej vily na ulici Telečská v Jihlavě, tzv. pseudodražbou;
- skončil příjem žádostí na hospodaření v lesích – doručeno 1066 žádostí v celkové výši
76,7 mil. Kč, alokace byla ve výši 50 mil. Kč;

-

dofinancování sociálních služeb – 38 mil. Kč pro příspěvkové organizace kraje a 6,5 mil.
Kč na ostatní služby;
přezkoumání hospodaření kraje – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky;
JV obchvat Jihlavy – příslib 291 mil. Kč + 5% státní podíl;
v závěru roku se předpokládá vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů do IROP;
problémy se stavbou II/128 Lukavec – obchvat.

V průběhu jednání se na zasedání dostavila členka výboru Eva Decroix.
Štěpán Komárek vznesl dotaz na dopad kompenzace slev z jízdného od ministerstva dopravy
studentům a důchodcům do rozpočtu Kraje Vysočina – cena za úhradu ztráty.
Martin Kukla přislíbil zaslání požadovaných informací.
Vít Kaňkovský vznesl dotaz na petici, která se týká změny koridoru trasy obchvatu Jihlavy.
Martin Kukla uvedl, že petice byla postoupena na ŘSD, investora akce.
Následně proběhla krátká diskuse týkající se dopravní infrastruktury v rámci výstavby 5. bloku
Jaderné elektrárny Dukovany.
3. Průběžná informace o prováděných kontrolách
Kontrola činnosti krajského úřadu na úseku samostatné působnosti
Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, informoval o průběhu kontroly. Kontrolní skupina se
zaměřila na využíváních právních služeb. Spoluprací s kontrolní skupinou byl pověřen
Mgr. Karel Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Kraj Vysočina
má uzavřeny 2 smlouvy na poskytování právních služeb. Členové kontrolní skupiny obdrželi
seznam všech zakázek, z nichž 6 si vytipovali ke kontrole. Kontrolní skupina na základě
předložených dokladů a poskytnutých informací neshledala nedostatky při kontrole činnosti
krajského úřadu na úseku samostatné působnosti.
Členům kontrolního výboru byl elektronicky rozeslán zápis o provedení kontroly.
Usnesení 007/07/2019/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole činnosti krajského úřadu na úseku samostatné působnosti
dle Zápisu o provedení kontroly č. 2/2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny
Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, informoval o průběhu kontroly. Členové kontrolní
skupiny požádali o zaslání podkladů, na základě kterých byly ke kontrole vybrány programy
„Čistá voda 2018“ a „Rozvoj vesnice 2018“. U každého z programů byly vybrány 4 konkrétní
žádosti. Kontrolní skupina neshledala nedostatky u kontrolovaných akcí programu „Čistá voda
2018“ a „Rozvoj venkova 2018“ financovaného z prostředků Fondu Vysočiny. Hospodaření
s prostředky Fondu Vysočiny probíhá v souladu s platnými pravidly a směrnicemi.
Členům kontrolního výboru byl elektronicky rozeslán zápis o provedení kontroly.
Usnesení 008/07/2019/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny dle Zápisu
o provedení kontroly č. 3/2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Bohumil Trávník, člen kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. V souvislosti
se změnou ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny došlo k pozdržení. S dalším
postupem budou členové výboru seznámeni na příštím jednání.
4. Diskuse a různé
Miloslav Landa se dotázal, zda by v programu Fondu Vysočiny Venkovské prodejny nemohla být
zahrnuta také podpora prodejen místních částí.
Martin Kukla tuto možnost prověří.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 25. listopadu 2019, od 15.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
5. Závěr
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila zasedání.

Mgr. Helena Vrzalová
předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Eva Rydvalová
tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 24. 10. 2019.
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