Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2011
konaného dne 18. 1. 2011
Přítomni:
1. Stanislav Hanuš

6. Zdeněk Dobrý (předseda)

2. Rudolf Chloupek

7. Josef Zahradníček

3. Jaroslav Soukup

8. Miroslav Houška

4. Stanislav Cejpek (místopředseda)

9. Anna Krištofová (tajemnice)

5. Oldřich Sedlák
Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Míka

3. Miloš Vystrčil

2. Oldřich Chvátal
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Informace o peněžních zůstatcích kraje Vysočina k 31.12.2010;
4. Finanční závazky kraje Vysočina z roku 2010;
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 a navrhl spojit body programu č. 3 a 4. Takto upravený program
jednání byl 8 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:
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 11. 1. 2011“;
- „Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2011“.
Anna Krištofová předložené podkladové materiály okomentovala.
K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje první tranši ve výši 313 mil.
Kč, což je o 53 mil. Kč méně než za stejné období roku 2010.
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2011 – jedná se o
příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství. Příspěvek na výkon státní správy byl
pro obce na rok 2011 ponížen o 18 %, pro kraj Vysočina o 9 %. Příspěvek na žáka zůstal stejný
jako v roce 2010, tedy ve výši 1401 Kč na jednoho žáka.
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Rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina je uveden v příloze
podkladového materiálu.
Následně proběhla diskuse týkající se novely zákona o rozpočtovém určení daní.
Zdeněk Dobrý uvedl, že členové výboru obdrželi také informaci o situaci v krajských
nemocnicích, především ve vztahu k výzvě „Děkujeme, odcházíme“.
Usnesení 001/01/2011/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
- aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období;
- aktuální informace o hospodaření a situaci ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o peněžních zůstatcích kraje Vysočina k 31.12.2010; Finanční závazky kraje
Vysočina z roku 2010
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:
- „Peněžní zůstatky účtů kraje Vysočina k 31. 12. 2010“;
- „Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2010“.
Anna Krištofová informovala o zůstatcích na jednotlivých bankovních účtech:
- základní běžný účet – zůstatek 236 mil. Kč – z této částky budou k 15. 2. 2011 odvedeny
do státního rozpočtu finanční prostředky poskytnuty obcím na uspořádání voleb a sčítání
lidu;
- základní běžný účet – podzemní vody – zůstatek 2 mil. Kč – účet slouží pro výběr
poplatků za odběr podzemních vod, 50 % výnosů plyne do státního rozpočtu, 50 % do
rozpočtů krajů, správu poplatků provádí celní úřady;
- základní běžný účet – školství – zůstatek 403 tis. Kč – dotace na přímé výdaje ve
školství;
- základní běžný účet – EIB – nulový zůstatek;
- základní běžný účet – SFŽP – nulový zůstatek;
- základní běžný účet – MA21-MŽP – zůstatek 190 tis. Kč – na účet chodí dotace
z ministerstva životního prostředí;
- základní běžný účet – ISNOV – zůstatek 3 mil. Kč.
Fondové účty: Sociální fond, Fond Vysočiny a Fond strategických rezerv.
Disponibilní zůstatek kraje Vysočina pro rok 2011 činí více než 200 mil. Kč. Tyto prostředky
budou použity na úhradu finančních závazků z roku 2010 a dále se jedná o prostředky, které
zůstaly jako nevyčerpané na příslušné kapitole.
Celkem je navrženo čerpání ve výši 97 mil. Kč:
- kapitola Nemovitý majetek – 69 mil. Kč – finanční krytí nedokončených stavebních akcí
z roku 2010;
- kapitola Školství, mládeže a sportu – 5 mil. Kč – na pořízení gastrotechnologie pro
Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice;
- kapitola Zdravotnictví – úhrada závazků vyplývajících ze smluv;
- kapitola Doprava – 8,5 mil. Kč – finanční krytí nedokončené stavební akce z roku 2010
(okružní křižovatka III/35116, III/36061 Budíkovická);
- kapitola Sociální věci – 2,6 mil. Kč – závazek vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace
pro Kongregaci Milosrdných sester;
- kapitola Zastupitelstvo kraje – 20 tis. Kč – závazek vyplývající ze smlouvy o poskytnutí
daru (dar Folklornímu sdružení České republiky);
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-

kapitola Informatika – 1,6 mil. Kč – závazek vyplývající ze smlouvy o spolupráci (závazek
vůči taiwanské společností);
- kapitola Regionální rozvoj – 2,1 mil. Kč – nedočerpaná část dotací na Program obnovy
venkova v roce 2010;
- kapitola Krajský úřad – 1,3 mil. Kč – závazek vyplývající z kupní smlouvy (nákup
motorového vozidla).
Zastupitelstvu kraje bude navrhováno schválit převod finančních prostředků ve výši 51 mil. Kč
z Fondu strategických rezerv na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu
Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra.
Usnesení 002/01/2011/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o stavu peněžních zůstatků a finančních závazků kraje Vysočina k 31. 12. 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu
kraje za rok 2010 do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011, za účelem zajištění finančního krytí
závazků z roku 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Vladimír Novotný pohovořil o dotaci pro Sportovní klub Nové Město na Moravě na technické
zajištění Mistrovství světa juniorů v biatlonu 2011.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 15. února 2011, od 15.00 hodin.
5. 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 19. 1. 2011.
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