Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2020
konaného dne 25. 5. 2020
Přítomni:
1. Petr Vašíček

8. Evžen Zámek

2. Miloslav Landa

9. Vít Kaňkovský

3. Marek Kučera

10. Štěpán Komárek (místopředseda)

4. Magdaléna Skořepová

11. Helena Vrzalová (předsedkyně)

5. Marie Veselá

12. Bohumil Trávník

6. Eva Decroix

13. Eva Rydvalová (tajemnice)

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

3. Jakub Hyrš

2. Pavel Hodáč
Hosté:
1. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast financí a majetku
2. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
Program jednání:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2019;
4. Průběžná informace o prováděných kontrolách;
5. Příprava kontrol pro rok 2020;
6. Diskuse a různé;
7. 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 10 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku,
a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Martin Kukla předložil následující informace:

-

-

Vývoj daňových příjmů – za 1. čtvrtletí bylo plnění daňových příjmů o 85 mil. Kč vyšší než
plánovaný rozpočet. V důsledku epidemie koronaviru chybělo v dubnu 50 mil. Kč, za
měsíc květen je plnění daňových příjmů o 220 mil. Kč nižší než plánovaný rozpočet.
Rada kraje prošla zbytné výdaje rozpočtu a našla možnou rezervu ve výši 220 mil. Kč,
cílem je udržet plánované investice kraje. Propad daňových příjmů na konci roku se
očekává ve výši 500-700 mil. Kč.
Spuštění centrálního nákupu pro příspěvkové organizace kraje – formou e-shopu,
předpokládá se úspora nákladů.

Zdeněk Kadlec pohovořil o těchto záležitostech:
- Epidemie koronaviru – řada zaměstnanců krajského úřadu měla po určitý časový úsek
jinou náplň práce, úřední činnost byla omezena na minimum, upraveny byly také úřední
hodiny. Byla zřízena Covid odlehčovací telefonní linka, která pomohla přetíženým linkám
Krajské hygienické stanice. Probíhala distribuce osobních ochranných pracovních
prostředků. Kraj Vysočina obdržel několik darů, věcných i finančních. Po skončení
nouzového stavu je postupně obnovována činnost krajského úřadu včetně kontrolní
činnosti.
- Probíhá průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci krajského úřadu.
- Ministerstvo vnitra dokončilo hodnotící zprávu za minulý rok, ve které je uvedeno shrnutí
výstupů ze všech kontrol výkonu státní správy kraji na obcích.
- Veřejnosprávní kontrola na Krajské správě a údržby silnic Vysočiny.
- Veřejnosprávní kontrola v Mateřské škole Domeček Havlíčkův Brod.
V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové výboru Marek Kučera a Bohumil Trávník.
3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2019
Členové výboru obdrželi s předstihem emailem podkladové materiály: Souhrnnou zprávu
vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí
č. 11/17 v roce 2019 a souhrnnou zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje
Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2019.
Eva Rydvalová podrobně okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování
peticí a stížností za rok 2019 v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.
Usnesení 005/03/2020/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přehledu řešení obdržených peticí a stížností za rok 2019.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Průběžná informace o prováděných kontrolách
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje
Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Ke
kontrole bylo vybráno 6 usnesení, příslušné odbory krajského úřadu připravují podklady ke
kontrole.
Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny
Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Členové
kontrolní skupiny obdrželi seznam administrovaných programů včetně čerpání finančních
prostředků.
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Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Vít Kaňkovský, vedoucí kontrolní skupiny, sdělil, že kontrola prozatím nebyla zahájena.
5. Příprava kontrol pro rok 2020
Zbývající náměty na provedení kontroly v roce 2020:
Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.
Vzhledem k časovým možnostem kontrola zahájena nebude.
6. Diskuse a různé
Na základě dotazu Štěpána Komárka bylo řešeno zapojení obcí do financování dopravní
obslužnosti.
Vzhledem k častým dotazům členů kontrolního výboru do oblasti dopravy bude na příští
zasedání pozván radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 29. června 2020, od 15.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.
7. 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 26. 5. 2020.
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