Zápis
ze XVII. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu
konaného dne 19. října 2009

Ing. Dohnal zahájil XVII. zasedání Kolegia dne 19. října 2009 ve 12:00 hodin. Konstatoval
přítomnost 13 členů Kolegia, a tedy jeho usnášeníschopnost.
Nepřítomni: Ing. Macháček – nemoc, MVDr. Němeček – zahájení KA 09/24 v Olomouci.
K bodu 1)
Jako ověřovatelé zápisu
a Mgr. Profeldová.
Usnesení č. 1/XVII/2009

byli

navrženi

a

jednomyslně

schváleni

Ing.

Adámek

K bodu 2)
Předložený program jednání XVII. zasedání Kolegia byl jednomyslně schválen.
Usnesení č. 2/XVII/2009
K bodu 3)
K zápisu z XVI. zasedání Kolegia nebyly vzneseny žádné připomínky.
K bodu 4)
Ing. Dohnal – navrhl přizvat k projednávání bodu 8) RNDr. Neuvirta, vrchního ředitele sekce
kontrolní.
Účast RNDr. Neuvirta byla jednomyslně schválena.
Usnesení č. 3/XVII/2009
K bodu 5)
Ing. Skála – uvedl návrh na změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2008 u kontrolní akce
č. 08/37 Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány
státní správy (změna v položce – časový plán). Kontrolní závěr měl být předložen ke
schválení v září 2009. Uvedl, že z objektivních důvodů (úmrtí členky odpovědné za průběh
kontroly, schválení nového člena a jeho seznámení se s problematikou kontroly po
Ing. Brynychové, také z důvodu komplikovaného průběhu odvolacího řízení) nebyl termín
dodržen. Navrhl proto posunutí časového plánu – předložení KZ Kolegiu ke schválení na
11/09.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 4/XVII/2009

K bodu 6)
Ing. Vedral – uvedl návrh na změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce
č. 09/12 Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004–
2008 (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se). V průběhu kontroly bylo zjištěno,
že část projektů vybraných ke kontrole příjemce Rybářství Třeboň Hld. a. s. přešla v roce
2007 na společnost Rybářství Třeboň a. s. Z uvedeného důvodu navrhl doplnění PKČ na rok
2009 u předmětné kontrolní akce o společnost Rybářství Třeboň a. s.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 5/XVII/2009
K bodu 7)
Ing. Steidlová – uvedla projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 09/07
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
za rok 2008.
Následující část zápisu k tomuto bodu programu zasedání Kolegia se neposkytuje – viz
Rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 191/15NKU190/1335/15.
S touto úpravou byl kontrolní závěr jednomyslně schválen.
Usnesení č. 6/XVII/2009
K bodu 8)
Na zasedání Kolegia se dostavil RNDr. Neuvirt.
Ing. Dohnal – uvedl pokračování projednávání návrhu plánu kontrolní činnosti na rok 2010.
Konstatoval, že celý blok navrhovaných kontrolních akcí byl upraven v souladu
s připomínkami vznesenými na minulém zasedání Kolegia.
Následující část zápisu k tomuto bodu programu zasedání Kolegia se neposkytuje – viz
Rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 191/15NKU190/1335/15.
Plán kontrolní činnosti na rok 2010 byl jednomyslně schválen.
Usnesení č. 7/XVII/2009
RNDr. Neuvirt opustil zasedání Kolegia.
K bodu 9)
Ing. Dohnal – sdělil, že příští jednání Kolegia bude 9. listopadu. Na programu bude schválení
- odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství u kontrolní akce č. 09/08;
- kontrolního závěru z kontrolní akce č. 08/37 (Ing. Skála);
- kontrolního závěru z kontrolní akce č. 09/02 (Ing. Adámek);
- kontrolního závěru z kontrolní akce č. 09/03 (Mgr. Hošková).

2

Zbývající část zápisu k tomuto bodu programu zasedání Kolegia se neposkytuje – viz
Rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 191/15NKU190/1335/15.
XVII. zasedání Kolegia NKÚ bylo ukončeno v 14.40 hodin.
XVIII. zasedání Kolegia se bude konat v pondělí 9. listopadu 2009 od 12.00 hodin.
František D o h n a l, v. r.
předsedající Kolegia
Ověřovatelé:
Ing. Jiří A d á m e k, v. r.
Mgr. Zdeňka P r o f e l d o v á, v.r.
Zapsaly:
Romana G r e š o v á, v. r.
Mgr. Ivana K v e r k o v á, v. r.
JUDr. Alena F i d l e r o v á, v. r.
tajemnice Kolegia
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