Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2010
konaného dne 21. 12. 2010
Přítomni:
1. Rudolf Chloupek

6. Miloš Vystrčil

2. Jan Míka

7. Oldřich Sedlák

3. Jaroslav Soukup

8. Zdeněk Dobrý (předseda)

4. Oldřich Chvátal

9. Josef Zahradníček

5. Stanislav Cejpek (místopředseda)

10. Anna Krištofová (tajemnice

Nepřítomni (omluveni):
1. Stanislav Hanuš

2. Miroslav Houška

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Jaroslava Kopecká (odbor ekonomický)
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
Diskuze a různé;
Závěr.

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Zdeněk Dobrý, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Představil nového člena výboru Jana Míku, který byl jmenován místo
Jaroslavy Slezákové.
Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu, 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:
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem
kraje Vysočina v roce 2010 za období 26. 11. 2010 – 16. 12. 2010“;
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 12. 2010“;
Anna Krištofová předložené podkladové materiály okomentovala.
K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za
rok 2010. Celý prosincový a část listopadového výnosu bylo nad plnění rozpočtu. Celkem bylo
plnění daňových příjmů o 250 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok
2010. Rada kraje na svém zasedání dne 21. 12. 2010 rozhodla o převodu této částky společně
s nevyčerpanými rezervami do Fondu strategických rezerv. Celkem se jednalo o převod 311,5
mil. Kč.
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Vladimír Novotný doplnil, že k 31. 12. 2010 by mělo být čerpání kontokorentního úvěru nulové.
K přehledu rozpočtových opatření Anna Krištofová sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou i zastupitelstvem kraje. Zvýrazněné částky navyšují příjmovou i výdajovou část
rozpočtu kraje. Ostatní rozpočtová opatření se pohybují pouze ve výdajové části rozpočtu.
Podkladový materiál obsahuje také informaci o aktuálním stavu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje
a Evropské projekty.
Usnesení 055/10/2010/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 uvedl, že zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. 12. 2010 schválilo plán
činnosti finančního výboru na rok 2011.
Vladimír Novotný podal tyto informace:
- zastupitelstvo kraje schválilo rozpočet kraje na rok 2011 tak, jak byl předložen na
posledním zasedání finančního výboru a tak, jak jej členové finančního výboru doporučili
ke schválení;
- Fond Vysočiny – bude navrhována alokace v celkové výši 40 mil. Kč, grantové programy
budou zaměřeny především do investiční oblasti, struktura již je připravena.
V rámci tohoto bodu proběhla také diskuse týkající se stavu povrchů silnic v majetku kraje
Vysočina a finančních prostředků potřebných na jejich opravy.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 18. ledna 2011, 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 22. 12. 2010.

Číslo jednací:
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