Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2020
konaného dne 29. 6. 2020
Přítomni:
1. Petr Vašíček

7. Evžen Zámek

2. Miloslav Landa

8. Štěpán Komárek (místopředseda)

3. Magdaléna Skořepová

9. Pavel Hodáč

4. Marie Veselá

10. Helena Vrzalová (předsedkyně)

5. Eva Decroix

11. Bohumil Trávník

6. Pavel Hájek

12. Jakub Hyrš

Nepřítomni (omluveni):
1. Vít Šimon

3. Vít Kaňkovský

2. Marek Kučera

4. Eva Rydvalová (tajemnice)

Hosté:
1. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast financí a majetku
2. Jan Hyliš, radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství
3. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
4. Vlasta Smolíková, KrÚ oddělení vnitřní kontroly
5. Pavel Bartoš, KrÚ odbor dopravy a silničního hospodářství
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 11 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.
Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku, Jana
Hyliše, radního pro oblast dopravy a silničního hospodářství a Zdeňka Kadlece, ředitele
krajského úřadu.
Zdeněk Kadlec představil Vlastu Smolíkovou, která od 1. 7. 2020 nastupuje na pozici vedoucí
oddělení vnitřní kontroly a nahradí Evu Rydvalovou ve funkci tajemnice kontrolního výboru.

Jan Hyliš představil Pavla Bartoše, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti.
Na zasedání se dostavil člen výboru Jakub Hyrš.
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
Martin Kukla předložil následující informace:
- vývoj daňových příjmů – za měsíc červen je plnění daňových příjmů o 318 mil. Kč nižší
než plánovaný rozpočet a o 307 mil. Kč nižší než za stejné období loňského roku.
Zastupitelstvo kraje schválilo rozpočtové opatření, kdy byly výdaje rozpočtu sníženy
o 220 mil. a příjmy o 240 mil. Kč;
- pokračují investiční akce – Domov Ždírec, Nemocnice Pelhřimov – dostavba nového
pavilonu, budova E krajského úřadu, Nemocnice Nové Město na Moravě – rekonstrukce
pavilonu.
Zdeněk Kadlec pohovořil o těchto záležitostech:
- standardní provoz krajského úřadu – všechna vydaná interní opatření budou k 30. 6.
2020 ukončena;
- nastavení kontrolního a řídicího systému – mimořádná kontrola dodávek a distribuce
ochranných prostředků;
- administrace státních dotací do lesů nejenom pro soukromé vlastníky, ale také pro Lesy
České republiky;
- digitální technické mapy – jednotné prostředí pro územní plánování a výkon stavebního
řádu;
- veřejnosprávní kontrola na Krajské správě a údržby silnic Vysočiny.
Jan Hyliš pohovořil především o investičních akcích v oblasti dopravy.
Pavel Bartoš doplnil informace o projektu Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Pohovořil
o dopadech virové epidemie do veřejné dopravy, o tom, co se již v rámci projektu podařilo
zrealizovat a co se připravuje.
Na základě dotazů členů výboru dále Pavel Bartoš informoval o vypořádání peticí a stížností
v oblasti dopravní obslužnosti, o příspěvku obcí do společného financování dopravní obsluhy
území Kraje Vysočina od roku 2021 a navyšování zaměstnanců krajského úřadu v rámci VDV.
3. Průběžná informace o prováděných kontrolách
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje
Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o výsledcích provedené
kontroly. Na základě seznamu usnesení bylo kontrolní skupinou ve složení Štěpán Komárek,
Pavel Hájek a Evžen Zámek vybráno ke kontrole šest usnesení. Závěrem kontrolní skupina
konstatovala, že neshledala žádné nedostatky při plnění kontrolovaných usnesení orgánů Kraje
Vysočina.
Závěrečná zpráva byla elektronicky rozeslána členům kontrolního výboru.
Usnesení 006/04/2020/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
závěry kontrolní skupiny ke Kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje dle Zápisu
o provedení kontroly č. 1/2020.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny
Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Kontrolní
skupinou byly vybrány konkrétní projekty ke kontrole a byly vyžádány podkladové materiály. Na
kontrole je průběžně pracováno.
Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Bohumil Trávník, člen kontrolní skupiny, sdělil, že kontrolovanými příspěvkovými organizacemi
budou Domov Lidmaň a Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na
Moravě. Požádal o rozšíření kontrolní skupiny o Marka Kučeru.
Usnesení 007/04/2020/KV
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
rozšíření kontrolní skupiny pro Kontrolu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
o Marka Kučeru.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 7. září 2020, od 15.00 hodin, v Hotelu
Gustav Mahler.
5. Závěr
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila zasedání.

Mgr. Helena Vrzalová
předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 1. 7. 2020.
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