Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2011
konaného dne 15. 2. 2011
Přítomni:
1. Stanislav Hanuš

6. Oldřich Sedlák

2. Jan Míka

7. Zdeněk Dobrý (předseda)

3. Jaroslav Soukup

8. Josef Zahradníček

4. Oldřich Chvátal

9. Miroslav Houška

5. Stanislav Cejpek (místopředseda)

10. Anna Krištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Rudolf Chloupek

2. Miloš Vystrčil

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Zdeněk Navrkal ODSH
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření (vč. informace o
situaci ve zdravotnictví);
3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2010 a zajištění roku 2011;
4. Informace o daňových příjmech obcí kraje Vysočina za rok 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 jednání, který 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. – 10. 2. 2011“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem
kraje Vysočina v roce 2011 za období 1. 1. 2011 – 10. 2. 2011“;
- „Informace pro FV ZK na jednání dne 15. 2. 2011 – Akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“,
Ekonomika ZZ“.
Anna Krištofová předložené podkladové materiály okomentovala.
K vývoji daňových příjmů uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za
leden 2011 a obsahuje informaci o první únorové tranši ve výši 313 mil. Kč. Ve sledovaném
období jsou daňové příjmy o 171 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na
rok 2011. Plnění daňových příjmů je o 6 mil. Kč nižší než za stejné období roku 2010.
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K přehledu rozpočtových opatření, který obsahuje také informaci o rozpočtových opatřeních
schválených na únorovém zasedání zastupitelstva kraje, nebyl vznesen žádný dotaz ani
připomínka.
Na zasedání se dostavil člen výboru Jan Míka.
Zdeněk Dobrý uvedl, že členové výboru obdrželi také informaci o situaci v krajských
zdravotnických zařízeních, především ve vztahu k výzvě „Děkujeme, odcházíme“.
Vladimír Novotný podal informace z mimořádného zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina,
které se uskutečnilo dne 14. 2. 2011.
Zdeněk Dobrý doplnil, že dle plánu činnosti finančního výboru, bude hospodaření krajských
příspěvkových organizací za rok 2010 projednáváno na příštím zasedání výboru.
Usnesení 003/02/2011/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
- aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření za dané období;
- aktuální informace o situaci ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2010 a zajištění roku 2011
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:
- „Přehled o financování dopravní obslužnosti za rok 2010 a zajištění roku 2011“.
Zdeněk Navrkal uvedl, že všechny podstatné informace jsou popsány v podkladovém materiálu.
K financování dopravní obslužnosti v roce 2010 doplnil, že již byly vyhodnoceny dotace, které
kraj Vysočina obdržel na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné
služby v drážní dopravě a na kompenzaci ztrát dopravců, které vznikly vyplácením zvýšených
odměn za čekání řidičů mezi jednotlivými spoji. Celkem bude kraj Vysočina vracet do státního
rozpočtu 1 020 tis. Kč.
Informoval také o koordinačních schůzkách k projednávání „nízkotržbových“ spojů veřejné
linkové dopravy. V současné době již proběhla většina jednání se starosty dotčených obcí.
Celkem je navrženo v rámci kraje 265 spojů, které by od 12. 6. 2011 neměly být financovány.
Usnesení 004/02/2011/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o financování dopravní obslužnosti za rok 2010 a jejím zajištění v roce 2011.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o daňových příjmech obcí kraje Vysočina za rok 2010
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová informovala, že náběhy daňových příjmů do rozpočtů obcí zaznamenaly 6%
nárůst oproti roku 2009, což v absolutní částce znamenalo, že do rozpočtů obcí kraje Vysočina
přišlo o 246 mil. Kč více než v roce 2009.
Průměrný výnos daní na obyvatele kraje činil 8 495 Kč. Nejvyšší daňový průměr na obyvatele
má obec Dukovany 34 232 Kč. Nejmenší daňový průměr na obyvatele má obec Příseka (okres
Havlíčkův Brod) 6 491 Kč.
Nejvyšší výnos daňových příjmů na jednoho obyvatele v jednotlivých okresech:
- okres Havlíčkův Brod – Vysoká, Kynice, Horní Paseka;
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- okres Jihlava – Olšany, Dyjice, Hojkov;
- okres Pelhřimov – Chýstovice, Vysoká Lhota, Čáslavsko;
- okres Třebíč – Dukovany, Hodov, Rouchovany;
- okres Žďár nad Sázavou – Cikháj, Rožná, Rosička.
Nejnižší výnos daňových příjmů na jednoho obyvatele v jednotlivých okresech:
- okres Havlíčkův Brod – Příseka, Sobíňov, Služátky;
- okres Jihlava – Dušejov, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov;
- okres Pelhřimov – Vystrkov, Rynárec, Božejov;
- okres Třebíč – Markvartice, Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou;
- okres Žďár nad Sázavou – Křídla, Strachujov, Moravec.
Usnesení 005/02/2011/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o daňových příjmech obcí kraje Vysočina za rok 2010.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse a různé
Zdeněk Dobrý sdělil, že na příštím zasedání výboru bude předložen ke schválení program
k zahájení kontroly, kterou společně se Stanislavem Hanušem připravují.
Požádal členy finančního výboru o další náměty na provedení kontroly.
Zdeněk Dobrý dále informoval o rezignaci Miloše Vystrčila na funkci člena finančního výboru,
s účinností od 14. 2. 2011. Na zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 3. 2011 by měl být
jmenován jeho zástupce.
Vladimír Novotný informoval členy finančního výboru o mimořádné dotaci na výkon státní správy
a o novele zákona o rozpočtovém určení daní.
Eva Janoušková podala informace o zadlužování obcí v kraji Vysočina, konkrétně o problémech,
které nastaly v Lipnici nad Sázavou a obci Pohled. Pro obce v kraji Vysočina a členy finančního
výboru bude připraven materiál, který obecně shrne problémy, které nastaly a upozorní na
možná rizika. Na toto téma bude uspořádáno také školení pro starosty obcí.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 8. března 2011, od 15.00 hodin.
6. 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 16. 2. 2011.
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