Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2009
konaného dne 20. 5. 2009
Přítomni:
1. Stanislav Hanuš

5. Oldřich Sedlák

2. Rudolf Chloupek

6. Zdeněk Dobrý (předseda)

3. Josef Vašíček

7. Miroslav Houška

4. Oldřich Chvátal
Nepřítomni (omluveni):
1. Jaroslav Soukup

4. Josef Zahradníček

2. Stanislav Cejpek (místopředseda)

5. Anna Krištofová (tajemnice)

3. Miloš Vystrčil
Hosté:
1. Vladimír Novotný (člen Rady kraje Vysočina)
2. Jaroslava Kopecká (OE)
3. Jiří Bína (OSV)
4. Bohuslav Kubát (ředitel ÚSP Zboží)
5. Jiří Rainiš (starosta obce Habry)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2009;
4. Diskuse a různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Zdeněk Dobrý, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Představil ředitele ÚSP Zboží Bohuslava Kubáta a starostu obce
Habry Jiřího Rainiše.
Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 7 hlasy. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky. Úkoly byly splněny.
Jiří Rainiš přivítal členy finančního výboru ve Zboží, místní části města Habry.
Bohuslav Kubát poskytl základní informace o ÚSP Zboží. Toto zařízení je určeno pro dospělé
muže s mentálním postižením, v současné době je v ústavu 60 klientů, průměrný věk je 55 let.
ÚSP Zboží zaměstnává 40 zaměstnanců. Snahou je, aby byli klienti činní, mimo jiné je zde
provozována Axmanova technika – výroba nádob z hlíny.

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

-

„Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1.-14. 5. 2009“;
„Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem
kraje Vysočina v roce 2009 za období 24. 4. 2009-14. 5. 2009“.

Jaroslava Kopecká předložené podkladové materiály okomentovala. K přehledu rozpočtových
opatření uvedla, že je v materiálu mimo jiné uveden aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje. Celkový objem rozpočtových opatření schválených radou v tomto období je ve výši 21 mil.
Kč, zastupitelstvem 202 mil. Kč. Ve druhé části materiálu je uveden přehled rozpočtových
opatření schválených radou a zastupitelstvem kraje z Evropských fondů.
Miroslav Houška vznesl dotaz k rozpočtovému opatření č. 119 – dotace na podporu činnosti
Centra multikulturního vzdělávání zaměřené na integraci cizinců. Zda by bylo možné získat
bližší informace o rodině Kolesnikově.
Vladimír Novotný uvedl, že částka 100 tis. Kč nebyla použita na integraci cizinců, ale na
romskou problematiku. Centrum multikulturního vzdělávání požadovalo dotaci na financování
provozu.
Vývoj daňových příjmů – materiál popisuje srovnání daňových příjmů a jejich vývoj. Je zde
zapracována první květnová tranše, ve srovnání s rokem 2008 není vývoj příliš příznivý.
Vladimír Novotný připomněl diskusi z minulého jednání, která se týkala Fondu Vysočiny,
konkrétně zpožďující se administrace, která vede k tomu, že se meziročně zvyšuje peněžní
zůstatek na účtu. Nechal zpracovat analýzu, která ale není ještě dokončena. Informace bude
podána na příštím zasedání.
Usnesení 021/05/2009/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2009
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:
- Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí 2009“.
Jaroslava Kopecká uvedla, že v podkladovém materiálu jsou zpracovány výsledky hospodaření
krajských příspěvkových organizací podle odvětví, včetně oblasti školství. Je zde uvedeno
srovnání s 1. čtvrtletím loňského roku.
Doprava:
- je zde pouze jedna organizace, a to Krajská správa a údržba silnic Vysočiny;
- výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí je zhruba 31 mil. Kč.
Sociální péče:
- jsou zde zahrnuty ústavy sociální péče, domovy důchodců, domovy pro seniory
a Psychocentrum;
- problémy s financováním jsou ve 3 příspěvkových organizacích kraje: Ústav sociální
péče Jinošov, Diagnostický ústav sociální péče Černovice a Ústav sociální péče pro
mentálně postižené Těchobuz.
Kultura:
- záporný výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí vykazuje Krajská knihovna Vysočiny a Hrad
Kámen.
Zdravotnictví:
- - v této oblasti jsou zahrnuty nemocnice, ZZS kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava
a Dětský domov Kamenice nad Lipou;
- všechny nemocnice mimo Nemocnice Nové Město na Moravě vykazují ztrátu.
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Cestovní ruch:
- v této oblasti působí pouze jedna příspěvková organizace, a to Vysočina Tourism, která
vykazuje ztrátu 477 tis. Kč.
Školství:
- záporný výsledek hospodaření vykazuje několik škol, které uvádí jako důvod vysoké
náklady na energii.
Výsledky za 1. čtvrtletí roku jsou spíše orientační, za první pololetí roku již budou výsledky
konkrétnější.
Usnesení 022/05/2009/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
rozbor hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2009.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Po prohlídce rekonstruovaného zámku v sídle ÚSP Zboží a po rozsáhlé diskusi členů výboru
ohledně poskytnutí finančních prostředků (2 mil. Kč bez DPH) na výměnu střešní krytiny, bylo
přijato následující usnesení:
Usnesení 023/05/2009/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje zvážit možnost vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu roku 2009 na výměnu
střešní krytiny zámku v sídle ÚSP Zboží, v rámci dokončení probíhající rekonstrukce.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Na základě dotazu Oldřicha Sedláka bude na některé z příštích zasedání připravena informace
o souvislostech spojených s tím, že se kraj Vysočina stane plátcem DPH.
Vladimír Novotný podal informaci o schválení pozměňovacího návrhu k zákonu č.586/1992 Sb.o
dani z příjmů (uznání účetních odpisů daňově uznatelným nákladem i u krajů a obcí). Paní
Anna Krištofová připravila návrh a důvodou zprávu. Sněmovní tisk č.768 načetl ve druhém čtení
poslanec Karel Černý a po dohodě poslanců za kraj Vysočina napříč politickým spektrem byl
návrh PS PČR přijat.
Na příštím zasedání bude poskytnuta informace o průběhu kontroly v Nemocnici Třebíč a budou
stanoveny termíny zasedání finančního výboru na 2. pololetí.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 9. června 2009, od 15.00.

8. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

PhDr. Zdeněk Dobrý v. r.
předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 21. 5. 2009.
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