Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2019
konaného dne 11. 7. 2019
Přítomni:
1. Rudolf Chloupek

6. Miroslav Houška (předseda)

2. Jaromír Pařík

7. Milan Plodík

3. Tomáš Kadlec

8. Ctibor Čepička

4. Leopold Bambula (místopředseda)

9. Emil Dračka

5. Zdeněk Tůma

10. Anna Krištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Roman Bence

4. Martin Mrkos

2. Ladislav Kobrle

5. František Bradáč

3. Renata Smíšková

6. Karel Dvořák

Hosté:
1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
3. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
4. Vladislava Filová (ředitelka ZZS KV, p. o.)
5. Michal Pačiska (ZZS KV, p. o.)
6. Lukáš Velev (ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.)
7. Alexander Filip (Nemocnice Jihlava, p. o.)
8. Jitka Hiršová (Nemocnice Jihlava, p. o.)
Návrh programu:
1. Prohlídka dokončované stavby Výcvikového střediska ZZS, popř. operačního střediska
2. Prohlídka části rekonstruované interny
3. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
5. Hospodaření Nemocnice Jihlava, p. o.
- Rozpočet organizace 2019
o porovnání ke skutečnosti roku 2018, odlišnosti v létech předchozích
o finanční vztah k rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz, investiční
příspěvek, popř. odvody z fondu investic
- Investiční plán
- Střednědobý výhled rozpočtu nemocnice
- Provozní zkušenosti
6. Diskuze a různé
7. Závěr

Zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2019 dne 11. 7. 2019 se
uskutečnilo jako výjezdní ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové
organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci.
1. Prohlídka dokončované stavby Výcvikového střediska ZZS, popř. operačního střediska
Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace (dále jen „ZZS KV“), přivítala členy a hosty finančního výboru v prostorách ZZS KV
a představila MUDr. Michala Pačisku.
Členové výboru a hosté měli možnost prohlédnout si stavbu výcvikového střediska a navštívili
zdravotnické operační středisko, které je klíčovým pracovištěm zdravotnické záchranné služby.
Michal Pačiska podrobně informoval o všech činnostech, které bude nově vybudované
výcvikové středisko zajišťovat.
2. Prohlídka části rekonstruované interny
Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, přivítal členy a hosty
finančního výboru v prostorách nemocnice. Představil provozně-technického náměstka
Ing. Alexandera Filipa.
Členové výboru a hosté si prohlédli prostory urgentního příjmu a část rekonstruovaného
interního oddělení.
3. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Miroslav Houška, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 4. 7. 2019
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce
leden až červenec 2019 a obsahuje informaci o první červencové tranši. Ve sledovaném období
je plnění daňových příjmů o 122 750 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu
na rok 2019. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 044 083 tis. Kč, což
je o 63 522 tis. Kč více než za stejné období roku 2018, tj. 102 %.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2019 za období 12. 6. 2019 – 3. 7. 2019 (bez evropských projektů a kapitola
Evropské projekty)
Anna Krištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.
K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
Usnesení 052/05/2019/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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5. Hospodaření Nemocnice Jihlava, p. o.
Lukaš Velev představil Jitku Hiršovou, ekonomickou náměstkyni.
Pro členy výboru byla připravena prezentace, kterou Lukaš Velev podrobně okomentoval.
Doplňující informace podal Alexander Filip a Jitka Hiršová.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
- Informace o nemocnici
- Hospodářský výsledek v 2012 – 2018
- Investiční akce 2012 – 2019, celkem dotace 475 mil. Kč
- Výhled pohledávek a závazků
- Zvýšení osobních nákladů a úhrad
- Počet zdravotního personálu 2016 – 2019
- Elektronické zdravotnictví
- Specializovaná péče v centrech
- Operační obory, interní obory,
- Dětské oddělení, gynekologické a porodní oddělení,
- Komplement a ostatní klinické obory
- Oddělení geriatrie a následné péče, rehabilitace
- Nemocnice podporující zdraví
- Den zdraví
- Akreditované obory vzdělávání
- Podpora vzdělávání – agentura JIMEA, PhD studium
- Spolupráce s LF MU Brno
- Odborné aktivity našich sester, porodních asistentek a ostatních nelékařských
pracovníků
- Benefity a motivace
- Výhledy a perspektiva
- Pavilon následné péče – záměr
- Rekonstrukce stravovacího provozu (záměr a kapacita)
- Domov pro seniory (záměr)
Vladimír Novotný pohovořil o hospodaření nemocnice a jejím provozu. Uvedl, že členové výboru
měli možnost vidět, jak jsou investovány finanční prostředky do zdravotnictví, o kterých je při
zasedáních výboru diskutováno.
V následné diskuzi odpovídali Lukáš Velev, Alexander Filip a Jitka Hiršová na dotazy členů
výboru. Dotazy se týkaly zejména rozpočtu nemocnice, plateb od zdravotních pojišťoven,
nastavení režimu úhrad od zdravotních pojišťoven, nákupu léčiv, odpisů při finančních
příspěvcích z dotací, nárůstu finančních prostředků na energie, počtu zdravotnického personálu,
nezaplacených ambulancích, provozu protialkoholní stanice.
6. Diskuze a různé
Miroslav Houška poděkoval Lukáši Velevovi, Alexandru Filipovi a Jitce Hiršové za přijetí
a uspořádání jednání finančního výboru v prostorách Nemocnice Jihlava.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 5. září 2019, od 15.00 hodin.
7. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.
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Ing. Miroslav Houška
předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Ing. Anna Krištofová
tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 15. 7. 2019.
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