Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2011
konaného dne 20. 12. 2011
Přítomni:
1. Rudolf Chloupek

6. Oldřich Sedlák

2. Jan Míka

7. Zdeněk Dobrý (předseda)

3. Jaroslav Soukup

8. Josef Zahradníček

4. Jiří Kvasnička

9. Miroslav Houška

5. Stanislav Cejpek (místopředseda)

10. Anna Krištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Stanislav Hanuš

2. Jaroslav Vymazal

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Jaroslava Kopecká (OE)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Diskuze a různé;
4. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Zdeněk Dobrý, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2011“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem
Kraje Vysočina v roce 2011 za období 23. 11. 2011 – 15. 12. 2011“;
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – listopad
2011“;
Anna Krištofová předložené podkladové materiály okomentovala.
K hospodaření kraje za 11 měsíců roku 2011 uvedla, že zpráva o plnění příjmů a výdajů
rozpočtu kraje je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu a je rozdělena do 8 částí.
V upraveném rozpočtu jsou promítnuty změny schválené na prosincovém zasedání
zastupitelstva kraje. Saldo zdrojů a výdajů včetně kapitoly Evropské projekty je za sledované
období ve výši 1 268 mil. Kč. Saldo zdrojů a výdajů bez kapitoly Evropské projekty a přímých
výdajů ve školství je ve výši 1 005 mil. Kč. V prosinci bývá realizováno velké množství výdajů, o
případném rozdělení disponibilního zůstatku bude rozhodovat zastupitelstvo kraje.
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K vývoji daňových příjmů Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj
daňových příjmů za rok 2011. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 235 mil. Kč vyšší
než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2011. Plnění daňových příjmů je za toto
období o téměř 24 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2010.
Dále pohovořila o struktuře daňových příjmů a uvedla, že prosincová tranše ve výši 156 mil. Kč
je historicky nejnižší.
Na základě dotazů členů výboru byla přímo na zasedání specifikována rozpočtová opatření:
- č. 324 – 164 tis. Kč na poskytnutí finančních darů krajským PO – dětským domovům
a dětským centrům (celkem 11 subjektům – „Vánoční dar“);
- č. 331 – zvýšení příspěvku na provoz pro Obchodní akademii Pelhřimov o 162 tis. Kč na
pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů a pro Gymnázium Pacov
o 27 tis. Kč na pokrytí mzdových prostředků.
Usnesení 062/10/2011/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Diskuze a různé
Zdeněk Dobrý informoval, že zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo
plán činnosti finančního výboru na rok 2012.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 31. ledna 2012, od 15.00 hodin.
4. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

PhDr. Zdeněk Dobrý
předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Krištofová
tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 21. 12. 2011.
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