Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2014
konaného dne 4. 11. 2014
Přítomni:
1. Jiří Kvasnička

7. Ota Benc (místopředseda)

2. Jiří Zvolánek

8. Miroslav Houška

3. Jaroslav Soukup

9. Jiří Blažek

4. Zdeněk Dobrý (předseda)

10. Lukáš Vlček

5. Milan Plodík

11. Anna Krištofová (tajemnice)

6. Vladimír Bartes
Nepřítomni (omluveni):
1. Rudolf Chloupek

3. František Bradáč

2. Tomáš Dufek
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2014;
4. Informace o projektech EU;
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB;
6. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2014;
7. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015;
8. Diskuze a různé;
9. 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zdeněk Dobrý provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání výboru.
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. – 24. 10. 2014“;

-

„Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem
Kraje Vysočina v roce 2014 za období 22. 8. 2014 – 30. 10. 2014 (bez evropských
projektů)“;
„Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti
s odvodem za porušení rozpočtové kázně“;
„Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby
v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci“.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 24. 10. 2014
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc
leden až říjen 2014. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 304 490 tis. Kč vyšší než
alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů za
sledované období činí 3 028 240 tis. Kč, což je o 106 299 tis. Kč více než za stejné období roku
2013, tj. 103,6 %.
Anna Krištofová dále seznámila členy výboru s první listopadovou tranší ve výši 260 455 tis. Kč.
Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 292 570 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění
z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období
činí 3 288 695 tis. Kč, což je o 89 822 tis. Kč více než za stejné období roku 2013, tj. 102,8 %.
Anna Krištofová dále uvedla, že po první listopadové tranši je již naplněn rozpočet daňových
příjmů za rok 2014 a druhá listopadová tranše daní plus celý prosincový daňový výnos už bude
výnosem nadplánovaným, který se stane součástí přebytku hospodaření za rok 2014.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2014 za období 22. 8. 2014 – 30. 10. 2014 (bez evropských projektů)
Anna Krištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje i zastupitelstvem kraje.
Na základě požadavků členů výboru okomentoval Vladimír Novotný a Anna Krištofová
rozpočtové opatření:
- č. 272 (850 tis. Kč - Domov pro seniory Velké Meziříčí – na poskytnutí návratné finanční
výpomoci na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za
měsíc srpen 2014); řeší se posílení finančních toků organizace.
- č. 307 (18 618 tis. Kč - Rozpis účelové dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání
krajským školám (2 166 tis. Kč) a obecním školám (16 452 tis. Kč). Jde o pravidelný
rozpis dotace na přímé náklady na vzdělávání pro pedagogické i nepedagogické
pracovníky obecních a krajských škol. Částka nijak nesouvisí se zvýšením platových
tarifů ve školství o 3,5 %. Na toto zvýšení je očekávána dotace v budoucích obdobích.
Usnesení 056/08/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti
s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Vladimír Novotný uvedl, že materiál je předkládán radě kraje z důvodu nutnosti vrácení části
dotace, kterou Kraj Vysočina obdržel od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
(dále jen „RRJV“) na projekt „II/347 Světlá n. S. – D1, 1. stavba“ z důvodu porušení rozpočtové
kázně (souvisí s obalovnami). Rada kraje usnesením č. 1424/24/2014/RK vzala na vědomí
rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a uložila hejtmanovi kraje
učinit nezbytné kroky k prominutí odvodu peněžních prostředků. Na základě písemné žádosti
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o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně učiněné hejtmanem kraje za Kraj Vysočina
dne 6. 8. 2014 RRJV rozhodla částečně prominout povinnost zaplatit odvod za porušení
rozpočtové kázně do rozpočtu RRJV. Prominutí odvodu je vázané na zaplacení zbývající částky
odvodu ve výši 16 252 766 Kč.
Usnesení 057/08/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 vzít na vědomí odvod ve výši 16 252 766 Kč dle materiálu RK-33-2014-xx, př. 1;
 schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/347 Světlá
nad Sázavou – D1, 1. stavba, související s odvodem finančních prostředků za porušení
rozpočtové kázně ve výši 16 252 766 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-33-2014-xx, př. 1;
 schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů
ve výši 16 252 766 Kč na zvláštní účet II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba za
účelem odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji
Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Vladimír Novotný sdělil, že odbor sociálních věcí předložil návrh na dofinancování sociálních
služeb na rok 2014. Jedná se o služby, kdy bylo nezbytné rozšíření kapacity, jež umožňují
seniorům nebo osobám zdravotně postiženým setrvat v přirozeném prostředí, nebo svou
činností podporují vzdělávání a integraci osob se zdravotním postižením. Vliv stárnutí populace
v současné době postupně zvyšuje poptávku po některých službách pro seniory. Dotace řeší
také dopady ukončení individuálního projektu na financování sociálních služeb, které negativně
poznamenalo celý systém sociálních služeb. Také jde o služby, které jsou dosud nedostatečně
financované, protože dosavadní objem rozpočtovaných peněz z MPSV a kraje financování
těchto potřeb zatím neumožnil. Objem finančních prostředků potřebný k pokrytí dotací pro
zajištění poskytování sociálních služeb NNO a obecních zařízení činí 2 500 000 Kč. Mezi
jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude částka rozdělena dle materiálu RK-33-2014-xx,
př. 1. Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky
po určitém druhu sociálních služeb v kraji při zachování personálního zabezpečení s úrovní
odměňování odpovídající obdobným službám.
Usnesení 058/08/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím,
u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku
2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 500 000 Kč dle materiálu
RK-33-2014-xx, př. 1;
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 2 500 000 Kč pro
poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-33-2014-xx, př. 1;
 schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2014-xx, př. 2;
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schválit vzorový dodatek smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle
materiálu RK-33-2014-xx, př. 3 pro všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří mají
s krajem uzavřenou smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v oblasti
sociálních služeb.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2014
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za 3. čtvrtletí roku 2014 jako příznivé,
a to v důsledku dobrého plnění daňových příjmů a nečerpání odpovídajícího objemu výdajů.
Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře
schváleného rozpočtu kraje na rok 2014 a má následujících 8 částí:
1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2014
 včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 1 284 790 tis. Kč)
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2014
 pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 260 573 tis. Kč)
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 9/2014
 bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů
činí 1 000 493 tis. Kč)
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 9/2014
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 9/2014
6) Sociální fond za období 1 – 9/2014
7) Fond Vysočiny za období 1 – 9/2014
8) Fond strategických rezerv za období 1 – 9/2014
Usnesení 059/08/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2014.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o projektech EU
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:
- „Ukončené projekty EU“;
- „Projekty EU – nedokončené a plánované“.
Anna Krištofová uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled dokončených projektů EU. Projekty jsou
seřazeny podle jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny výdaje,
příjmy, podíl kraje a podíl kraje v %. Celkové výdaje za ukončené projekty činily více než
6,8 mld. Kč, příjmy 4,8 mld. Kč, podíl kraje 2 mld. Kč a podíl kraje byl 29,48 %.
Příloha 2 obsahuje projekty EU - nedokončené a plánované. Projekty jsou seřazeny podle
jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny skutečně vydané
a přijaté finanční prostředky od roku 2004 do roku 2014 a výhled plánovaných projektů až do
roku 2021.
Vladimír Novotný sdělil, že se stále zvětšuje objem projektů v jisté alokaci a zmenšuje se objem
projektů v nejisté alokaci (jejich financování proběhne ze zaslaných vratek a z kurzových
přepočtů). Dá se předpokládat, že žádné projekty nebudou v nejisté alokaci. Pokud některé
projekty zůstanou v nejisté alokaci, budou financovány krajem.
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Usnesení 060/08/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace o projektech EU.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Kontokorentní úvěr Sberbank
Anna Krištofová informovala, že Kraj Vysočina má se Sberbank a.s. (dříve Volksbank), jejímž
prostřednictvím realizuje svoje platby, uzavřenou smlouvu o možnosti čerpat kontokorentní úvěr
až do výše 1 mld. Kč. Možnost čerpat tento úvěr je především svázána s financováním
a předfinancováním evropských projektů.
Zůstatek kontokorentního úvěru k 1. 1. 2014 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl téměř
245 mil. Kč. V průběhu roku 2014 byl příjem z dotací za realizované projekty směrován částečně
na splátky úvěru a zároveň dochází k novému čerpání, takže jeho nesplacený zůstatek činí
ke dni 24. 10. 2014 částku 354 mil. Kč. Kontokorentní úvěr je úročen sazbou 3M PRIBOR.
Protože však zůstatek kontokorentního účtu je sčítán s kladnými zůstatky běžných účtů kraje
a součet těchto účtů je vyšší než nesplacený kontokorent, úroky z tohoto úvěru nejsou prozatím
hrazeny.
Zpráva o úvěru EIB
Kraj Vysočina vstoupil do jednání s Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku (dále
jen „EIB“) v roce 2006. Banka otevřela pro náš kraj úvěrovou linku 1 mld. Kč. V rámci této linky
má Kraj Vysočina uzavřeny 2 úvěrové smluvní vztahy s EIB, jejich celkový finanční objem
dosáhl výše 750 mil. Kč, celkový úvěrový limit nebyl tedy vyčerpán (možnost čerpání byla
ukončena rokem 2013).
První úvěrová smlouva (Projekt A) na 500 mil. Kč byla schválena v roce 2006. Čerpání úvěru
proběhlo ve dvou částech, a to v roce 2006 a 2007. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto, že úvěr
bude úročen tzv. variabilní úrokovou sazbou s variabilní odchylkou, která je interní sazbou EIB
a která se mění každé čtvrtletí. Její současná výše činí 0,48 % p.a. Splátky jistiny i úroků
probíhají v pololetních splátkách. Na úrocích bylo doposud zaplaceno téměř 66 mil. Kč. Splátky
jistiny k aktuálnímu datu činí celkem 158 mil. Kč. Nesplacená část úvěru k aktuálnímu datu činí
341 mil. Kč.
Druhá úvěrová smlouva (Projekt B) také ve výši 500 mil. Kč byla schválena v roce 2010. První
část úvěru ve výši 125 mil. Kč přijal Kraj Vysočina v roce 2010. Do zdrojů rozpočtu na rok 2011
bylo plánováno další čerpání úvěru B ve výši 375 mil. Kč, nakonec tento úvěr zůstal nečerpán.
Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 bylo uvažováno s úvěrem ve výši 250 mil. Kč. Došlo
však pouze k čerpání druhé tranše úvěru B ve výši 125 mil. Kč. Za rok 2010 nebyly provedeny
žádné platby úroků, ani jistiny úvěru B, v roce 2011 proběhla platba úroků ve výši téměř
4 mil. Kč, v roce 2012 ve výši téměř 8 mil. Kč, v roce 2013 ve výši 8 mil. Kč, v roce 2014 ve výši
7 mil. Kč. Doposud celkem 27 mil. Kč. Nesplacený zůstatek úvěru z projektu B činí 250 mil. Kč.
Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 je zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny
úvěru A a částka 20 mil. Kč na splátky úroků úvěru A i B, která nebude v plné výši vyčerpána.
Vladimír Novotný seznámil členy výboru s vyjádřením České národní banky a Ministerstva
financí ohledně Sberbank CZ. Dále uvedl, že je připraven krizový scénář pro případné výběrové
řízení na jinou banku. Jednalo by se o zakázku malého rozsahu. Kraj Vysočina nadále zůstává
u Sberbank.
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Usnesení 061/08/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2014
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:
- „Informace o DPH za I. pololetí 2014“.
Anna Krištofová informovala, že v průběhu III. čtvrtletí roku 2014 měl Kraj Vysočina v každém
měsíci daňovou povinnost. Na účet Finančního úřadu bylo uhrazeno celkem 9 809 572 Kč.
Z toho 6 227 783 Kč byla daňová povinnost z titulu přenesené daňové povinnosti, kdy daň není
placena dodavateli, ale je placena přímo na Finanční úřad.
Zdanitelná plnění, ze kterých má Kraj Vysočina největší daňovou povinnost jsou:
- pronájmy budov nemocnic,
- stavební a montážní práce na majetku Kraje, u kterých je přenesená daňová povinnost,
- pořízení zboží z jiného členského státu EU (v měsíci srpnu).
Jednalo se o nákup robotických pracovišť pořizovaných v rámci projektu „Od myšlenky
k výrobku“ pro SPŠ v Jihlavě, v Třebíči a v Pelhřimově. Byla zaplacena daň 1 272 600 Kč.
Zde platí obdobný princip, jako je přenos daňové povinnosti.
V tomto období je uplatňován odpočet DPH na akci „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce
oddělení hematologie a transfůzologie“.
Usnesení 062/08/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informaci o DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2014.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Jiří Blažek.
7. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová uvedla, že rozpočet byl připravován na základě schválených Zásad pro
sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 a dle Harmonogramu pro projednávání
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015.
Zdroje rozpočtu:
Daňové příjmy – index 102 %.
Nedaňové příjmy – index 102 %.
Neinvestiční přijaté transfery – index 107 %.
Souhrnný dotační vztah – index 100 %, jedná se o příspěvek na přenesený výkon státní správy.
Kapitálové příjmy – index 100 %.
Investiční přijaté transfery – index 0 %.
Kapitola Evropské projekty – index 100 %.
Výdaje rozpočtu:
Kapitola Zemědělství – index 100 %.
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Kapitola Školství, mládeže a sportu – index 107 %, 7 % tvoří přímé výdaje na vzdělávání.
Kapitola Kultura – index 100 %.
Kapitola Zdravotnictví – index 92 %, pokles je způsoben tím, že byly deponovány rezervy.
Kapitola Životní prostředí – index 109 %, navýšení je způsobeno územním plánem ekologické
stability, který je zahrnut jako nová povinnost. Očekává se, že u většího množství projektů bude
muset být provedena EIA.
Kapitola Územní plánování – index 76 %, reálný požadavek - nižší počet žádostí od obcí,
z důvodu prodloužení platnosti dosavadní územně plánovací dokumentace územních plánů.
Kapitola Doprava – index 101 %.
Kapitola Sociální věci – index 100 %, od roku 2015 přechází financování sociálních služeb
z MPSV na kraje.
Kapitola Požární ochrana a IZS – index 112 %, navýšení je způsobeno schválením nových
zásad pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky.
Kapitola Zastupitelstvo kraje – index 100 %.
Kapitola Krajský úřad – index 103 %, nárůst vyplývá ze schváleného navýšení limitu pracovníků
krajského úřadu o 10 zaměstnanců, a dále navýšení v důsledku schválené valorizace platových
tarifů o 3,5 %.
Kapitola Regionální rozvoj – index 110 %.
Kapitola Nemovitý majetek – index 122 %, navýšení z důvodu plánované rekonstrukce
Nemocnice Třebíč a Nemocnice Jihlava, a dále velký investiční plán u sociálních služeb.
Kapitola Informatika – index 110 %, navýšení způsobeno udržitelností projektů, které byly
realizovány (udržitelnost 5 let), návrh na obnovu hlasovacího systému, a obměna celého
tiskového systému.
Kapitola Analýzy a podpora řízení – index 103%, navýšení způsobeno udržitelností projektu
datového skladu.
Kapitola Ostatní finanční operace – index 105 %, navýšení způsobeno splátkou jistiny úvěru od
EIB – první splátka úvěru Regionální infrastruktura B v roce 2015.
Rezerva a rozvoj kraje – index 100 %,
- Nespecifikovaná rezerva – 100 mil. Kč;
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje – 45 mil. Kč;
- Strategické a koncepční materiály – 5 mil. Kč.
Evropské projekty – index 207 %, z nárokované částky by se většina finančních prostředků měla
v dalším období vracet.
Vladimír Novotný uvedl, že se uskutečnilo jednání nad návrhem rozpočtu se všemi představiteli
jednotlivých politických klubů. V současné době probíhá zpracování připomínek. Dne
18. 11. 2014 se uskuteční po ukončení zasedání zastupitelstva kraje seminář k návrhu rozpočtu
Kraje Vysočina na rok 2015. Na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje by měl být návrh
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 předložen ke schválení.
Zdeněk Dobrý požádal, aby připomínky v návrhu rozpočtu byly zpracovány formou změnového
dokumentu.
Na základě dotazu Oty Bence vysvětlila Anna Krištofová odpisy movitého a nemovitého majetku
jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných krajem a odpisy ze staveb komunikací.
Usnesení 063/08/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální verzi rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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8. Diskuze a různé
Zdeněk Dobrý požádal členy výboru o náměty do plánu činnosti a na provedení kontrol v roce
2015. Plán činnosti výboru by měl být na příštím zasedání schválen a poté předložen
zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 2. prosince 2014, od 15.00 hodin.
9. 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 Lenka Matysová dne 5. 11. 2014.
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