Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2020
konaného dne 12. 3. 2020
Přítomni:
1. Rudolf Chloupek
2. Ladislav Kobrle

7. Milan Plodík

3. Tomáš Kadlec

9. Ctibor Čepička

4. Zdeněk Tůma

10. Emil Dračka

5. Miroslav Houška (předseda)

11. Anna Krištofová (tajemnice)

8. Karel Dvořák

6. František Bradáč
Nepřítomni (omluveni):
1. Roman Bence

4. Leopold Bambula (místopředseda)

2. Jaromír Pařík

5. Martin Mrkos

3. Renata Smíšková
Hosté:
1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
5. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2019
6. Plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2019
7. Diskuze a různé
8. Závěr
1. 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. Vznesl podnět na projednání rozpočtového opatření
„Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií
koronaviru“, a jeho zařazení do bodu č. 3. Takto doplněný program byl všemi přítomnými
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Miroslav Houška provedl rekapitulaci stavu řešení úkolu z minulého jednání výboru.
2. 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. – 5. 3. 2020

Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce
leden až březen 2020 a obsahuje informaci o první březnové tranši. Ve sledovaném období je
plnění daňových příjmů o 221 341 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na
rok 2020. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 086 159 tis. Kč, což je
o 248 039 tis. Kč méně než za stejné období roku 2019, tj. 81,4 %.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2020 za období 5. 2. 2020 – 10. 3. 2020 (bez kapitoly Evropské projekty
a kapitola Evropské projekty)
Miroslav Houška k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje. Okomentoval některá vybraná rozpočtová
opatření.
K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
Usnesení 010/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Rozpočtová opatření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Miroslav Houška uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:
Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019
Členové komise diskutovali o podpoře zejména sportovních klubů a akcí. Martin Kukla se
vyjádřil k podnětu Tomáše Kadlece, zda by v souvislosti s pandemií koronaviru nebylo rozumné
s některými rozpočtovými opatřeními posečkat.
Usnesení 011/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2019 do rozpočtu
Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 1;
 rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 –
Ostatní sportovní činnost FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČO 26217350 ve výši
800 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 2;
 rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 –
Ostatní sportovní činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši
1 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 3;
 rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve
zdravotnictví Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 1 500 000 Kč dle
materiálu ZK-02-2020-14, př. 4;
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární
ochrana – profesionální část České republice – Hasičskému záchrannému sboru Kraje
Vysočina, IČO 70885184 ve výši 5 400 000 Kč na realizaci projektu „Zajištění uskladnění
odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované
orgány státní správy a samosprávy. Pohonné hmoty pro vyhlášené krizové stavy
související s dlouhotrvajícími výpadky elektrické energie na území Kraje Vysočina“ dle
materiálu ZK-02-2020-14, př. 5;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 5;
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rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch Zoologické
zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 00404454 ve výši 795 200 Kč na
vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků dle materiálu ZK-02-2020-14, př.
6;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 6.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu
a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku
Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření
- zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok
2020, na kapitolu Doprava
Usnesení 012/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 souhlasit s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu ZK-022020-45, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2020, a to do výše
180 mil. Kč;
 schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši
60 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice
s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na
pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálů ZK-02-2020-45, př. 3 a ZK-022020-45, př. 4;
 schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 50 000 000 Kč na zajištění souvislých
oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle
materiálu ZK-02-2020-45, př. 3;
 schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na kamerový
systém a autorizované měření nafty dle materiálu ZK-02-2020-45, př. 4;
 uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit
finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu ZK-02-2020-45, př. 2 přednostně
z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Dotace na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole
Požární ochrana a IZS
Usnesení 013/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část dotaci obci Pavlov v celkové výši 2 368 291 Kč na stavbu nové požární
zbrojnice dle materiálu ZK-02-2020-09, př. 1;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-202009, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 368 291 Kč při současném
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snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 368 291 Kč na poskytnutí dotací.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární
ochrana a IZS
Usnesení 014/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout finanční dar obci Rohozná, Rohozná 113, 588 44 Rohozná,
IČ: 00286516, ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-07, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku
1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč na
poskytnutí finančního daru.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019
II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 015/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 o převodu finančních prostředků ve výši 16 177 470 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ
V LESÍCH 2019 II.“;
 vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do
200 000 Kč;
 poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu ZK02-2020-76, př. 1;
 uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2020-76, př. 2;
 neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu ZK02-2020-76, př. 3.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 016/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout peněžitý dar městysu Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné,
IČ: 00295451, ve výši 300 000 Kč jako příspěvek kraje na výdaje městyse související
se zajištěním pitné vody pro obyvatele bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 Sněžné;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 –
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 300 000 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
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nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na poskytnutí
peněžitého daru.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na
realizaci projektů
Usnesení 017/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje na rok 2020 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
o částku 40 107 503,48 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvkové
organizace,
poskytnuté
na
předfinancování
projektu
„Modernizace
perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a o částku 8 175 016,79 Kč
v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na
předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení těchto částek do
Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií
koronaviru
Usnesení 018/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva o částku 10 000 000 Kč na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Miroslav Houška okomentoval podkladové materiály zobrazující přehled dotací ze státního
rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2019 a finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na
rok 2020.
Usnesení 019/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o dotacích ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2019
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
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Martin Kukla zhodnotil hospodaření Kraje Vysočina za leden až prosinec 2019. Zpráva
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného
rozpočtu kraje na rok 2019 a obsahuje 14 částí.
Usnesení 020/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2019
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová uvedla, že Kraj Vysočina odvedl za rok 2019 na účet Finančního úřadu celkem
18 083 003 Kč. Z této částky bylo 12 175 417 Kč v režimu přenesené daňové povinnosti. Vlastní
daňová povinnost Kraje Vysočina z jeho činností činila 5 907 586 Kč. Pro srovnání v roce 2018
to bylo 5 145 261 Kč. I v tomto roce představují nejvyšší podíl na zdaňovaných činnostech
nájmy budov krajským nemocnicím.
V roce 2019 byly dokončeny investice na budovách těchto nemocnic a následně jim byl navýšen
zdaňovaný nájem:
- Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů;
- Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení;
- Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu;
- Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci.
V průběhu sledovaného období nebyly žádné mimořádné stavební, nebo obchodní aktivity kraje,
které by se projevily v jeho daňové povinnosti.
Usnesení 021/02/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 7. května 2020, od 15.00 hodin.
8. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.
Ing. Miroslav Houška
předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Ing. Anna Krištofová
tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 16. 3. 2020.
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