Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2010
konaného dne 19. 1. 2010
Přítomni:
1. Stanislav Hanuš

7. Oldřich Sedlák

2. Rudolf Chloupek

8. Zdeněk Dobrý (předseda)

3. Jaroslav Soukup

9. Josef Zahradníček

4. Oldřich Chvátal

10. Miroslav Houška

5. Stanislav Cejpek (místopředseda)

11. Anna Krištofová (tajemnice)

6. Miloš Vystrčil
Nepřítomni (omluveni):
1. Josef Vašíček
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí (příp. finanční závazky z r.2009);
3. Zhodnocení činnosti FV ZK za rok 2009 a návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2010;
4. Průběžná ústní informace z kontroly FV ZK;
5. Diskuse a různé;
6. 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, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí (příp. finanční závazky z r.2009)
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:
- „Návrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok 2009 do rozpočtu
kraje na rok 2010“;
- „Návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu kraje za rok 2009
do rozpočtu roku 2010 za účelem zajištění finančního krytí závazků loňského roku“;
- „Informace o peněžních zůstatcích kraje Vysočina k 31. 12. 2009“;
- „Plnění daňových příjmů – srovnání vývoje daňových příjmů v letech“.
Anna Krištofová předložené podkladové materiály okomentovala. Podala informaci o peněžních
zůstatcích kraje Vysočina k 31. 12. 2009. Situace byla obtížná zejména kvůli sníženému objemu
daňových příjmů. Kraj Vysočina obdržel v roce 2009 na daňových příjmech o zhruba 440 mil. Kč
méně než v roce 2008.
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Na zasedání se dostavil člen výboru Oldřich Sedlák.
Ekonomický odbor řešil obtížnou situaci operativním řízením peněžních operací kraje tak, že
každodenně byla sledována okamžitá likvidita finančních toků. Výsledkem byl kladný, byť
nevýznamný, disponibilní zůstatek na základním běžném účtu kraje ve výši zhruba 33 mil. Kč.
Pro platby evropských projektů musel být v závěru roku používán kontokorentní úvěr, ze kterého
bylo vyčerpáno zhruba 510 mil. Kč.
V závěru roku 2009 nebyly uhrazeny některé závazky, které je třeba vyrovnat. Jedná se o
neuhrazené faktury (4 v kapitole Doprava, 2 v kapitole Nemovitý majetek) a smluvní závazky
(pořízení nábytku pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina). Celkem jsou neuhrazené
závazky ve výši zhruba 25 mil. Kč, které budou uhrazeny z disponibilního zůstatku roku 2009.
Vladimír Novotný dodal, že také díky tomu, jakým způsobem se k rozpočtu v minulém roce
přistoupilo, se podařilo udržet rozpočet vyrovnaný. Výsledkem diskusí ohledně rozpočtu byly 2
významné rozpočtové změny a nastavení úsporného režimu.
Na zasedání se dostavil člen výboru Miloš Vystrčil.
Anna Krištofová podala také informaci, které bude předložena na vědomí na jednání krajského
zastupitelstva a týká se rozdělení příspěvku na výkon státní správy obcím v kraji Vysočina. Na
rok 2010 byl tento příspěvek navýšen o 2 mld. Kč. Pro kraj Vysočina to znamená o 100 mil. Kč
více než v roce 2009.
Úkol: zaslat členům finančního výboru (nezastupitelům) informaci o rozdělení příspěvku na
výkon státní správy obcím v kraji Vysočina
Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka
Termín: 16. února 2010
Eva Janoušková informovala o reformě účetnictví státu. Materiál, který byl 12. ledna 2010
předložen radě kraje a týká se této problematiky je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení 001/01/2010/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok
2009 do rozpočtu kraje na rok 2010 za účelem krytí závazků z loňského roku.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Zhodnocení činnosti FV ZK za rok 2009 a návrh plánu činnosti FV ZK na rok 2010
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:
- „Zhodnocení činnosti Finančního výboru ZK za rok 2009 a návrh plánu jeho činnosti na r.
2010“.
Zdeněk Dobrý uvedl, že členové výboru obdrželi podkladový materiál s předstihem s možností
zaslat své připomínky. Žádná připomínka ani návrh na doplnění však doručena nebyla.
Usnesení 002/01/2010/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
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schvaluje
zhodnocení činnosti finančního výboru za rok 2009 a návrh plánu činnosti na rok 2010 a
ukládá
předsedovi výboru předložit materiál na únorové zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Průběžná ústní informace z kontroly FV ZK
Zdeněk Dobrý sdělil, že kontrola byla zahájena 6. listopadu 2009 za přítomnosti Vilibalda
Prokopa, který má tuto problematiku na odboru školství, mládeže a sportu (dále jen „OŠMS) na
starosti. Ten předložil podklady potřebné k vyúčtování dotace. Kontrolní skupina zjistila určité
nedostatky a v současné době očekává jejich doložení a vysvětlení od OŠMS.
Na příští zasedání finančního výboru bude předložen zápis o provedení této kontroly.
5. Diskuse a různé
Vladimír Novotný informoval, že z důvodu dlouhodobé nemoci Josefa Vašíčka, bude do
zastupitelstva kraje předložen materiál, ve kterém klub ČSSD navrhne odvolat Josefa Vašíčka
z funkce člena finančního výboru a jmenovat do této funkce Jaroslavu Slezákovou.
Zdeněk Dobrý uvedl, že úkol z minulého zasedání – zjistit, kolik finančních prostředků vybrala
krajská zdravotnická zařízení od pacientů za regulační poplatky v roce 2009, bude z důvodu
dokončování sběru dat za prosinec 2009, předložen na příštím zasedání výboru.
Na základě dotazu od Miloše Vystrčila popsal Vladimír Novotný systém proplácení
zdravotnických poplatků.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 16. února 2010, od 15.00 hodin.
6. 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. 1. 2010.
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