Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2017
konaného dne 16. 3. 2017
Přítomni:
1. Roman Bence

8. Zdeněk Tůma

2. Jaromír Pařík

9. Miroslav Houška (předseda)

3. Ladislav Kobrle

10. František Bradáč

4. Renata Smíšková

11. Milan Plodík

5. Jan Tecl
6. Ladislav Med (místopředseda)

12. Ctibor Čepička

7. Martin Mrkos

14. Anna Krištofová (tajemnice)

13. Emil Dračka

Nepřítomni (omluveni):
1. Rudolf Chloupek

2. Zdeněk Dobrý

Hosté:
1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. Dominik Marek (OA)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu
2. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)
3. Volba místopředsedy finančního výboru
4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
5. Rozpočtová opatření
6. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
7. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2016
8. Plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2016
9. Projednání návrhu na provedení kontroly
10. Diskuze a různé
11. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu
Miroslav Houška, 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 všemi přítomnými členy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Miroslav Houška přivítal Renatu Smíškovou, která byla na zasedání zastupitelstva kraje dne
7. 2. 2017 zvolena novou členkou finančního výboru.

2. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)
K tomuto bodu jednání byla pro členy finančního výboru připravena prezentace „Seznámení se
s informační bezpečností“, kterou David Marek podrobně okomentoval.
Členům finančního výboru byl předložen dokument Prohlášení o mlčenlivosti. Přítomní členové
výboru tento dokument podepsali.
3. Volba místopředsedy finančního výboru
Miroslav Houška informoval, že na zasedání finančního výboru č. 1/2017 byli členové výboru
informováni, že na pozici místopředsedy finančního výboru byl po vzájemné dohodě předsedů
politických stran zastoupených v Radě Kraje Vysočina nominován Milan Plodík.
Milan Plodík se návrhu nominace na místopředsedu finančního výboru vzdal.
Miroslav Houška uvedl, že nově navrženým místopředsedou finančního výboru je Ladislav Med.
Ladislav Med vyjádřil souhlasné stanovisko se svojí nominací.
Usnesení 009/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
jmenuje
Ladislava Meda, do funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina,
s účinností od 16. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 3. 2017
Členové finančního výboru obdrželi na zasedání aktualizovaný podkladový materiál.
Josef Pavlík uvedl, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až
březen 2017 a obsahuje informaci o II. březnové tranši. Ve sledovaném období je plnění
daňových příjmů o 56 514 tis. Kč menší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok
2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 131 514 tis. Kč, což je
o 136 934 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 114 %.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2017 za období 26. 1. 2017 – 14. 3. 2017 (bez evropských projektů)
Anna Krištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.
K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
Usnesení 010/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Rozpočtová opatření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
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Anna Krištofová a Miroslav Houška uvedli předložené návrhy na rozpočtová opatření:
Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje
Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava
Materiál je předkládán z důvodu potřeby schválení navýšení příspěvku na provoz Krajské správě
a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen „KSÚSV“). V porovnání s mírnějším
průběhem zim v uplynulých letech došlo v tomto zimním období 2016/2017 vlivem nepříznivých
klimatických podmínek ke zvýšení nákladů provádění zimní údržby silnic II. a III. třídy Kraje
Vysočina. Vlivem dlouhotrvajících mrazů došlo také ke zhoršení stavebního stavu vozovek a je
potřeba investovat více do oprav škod po zimě. KSÚSV žádá o navýšení příspěvku na provoz
na rok 2017 o částku 88 000 000 Kč. Zvýšené náklady zimní údržby 2016/2017 z této částky činí
38 000 000 Kč, na opravy škod po zimě činí odhad nákladů 50 000 000 Kč.
O předloženém rozpočtovém opatření se rozvinula široká diskuse členů výboru. Diskutována
byla otázka finančních prostředků na zimní a letní údržbu v rozpočtu kraje na rok 2017,
vynakládání dalších finančních prostředků na zvýšené zimní náklady, vzhledem k tomu, že se
nejednalo o zimu s mimořádnými (extrémními) klimatickými podmínkami.
Josef Pavlík uvedl, že při projednávání tohoto rozpočtového opatření radou kraje, byl předložen
podkladový materiál - Porovnání nákladů na zimní údržbu od roku 2013 (RK-10-2017-26, př. 2.)
a Meziroční porovnání výkonů zimní údržby (RK-10-2017-26, př. 3). Z těchto předložených
materiálů je patrný nárůst nákladů na zimní údržbu.
Miroslav Houška uvedl, že by čerpání (tvorba a vyúčtování) finančních prostředků KSÚSV na
údržbu silnic v zimních měsících, tak na opravy silnic po zimě mohlo být námětem na kontrolu
členů finančního výboru či členů kontrolního výboru.
Na základě podnětu Miroslava Houšky bylo členy finančního výboru odsouhlaseno hlasovaní
o požadovaných finančních prostředcích pro KSÚSV odděleně, ve dvou usneseních.
Milan Plodík uvedl, že v případě nepřijetí usnesení může být do příštího zasedání finančního
výboru požadovaná částka na pokrytí zvýšených nákladů po zimě objasněna, a může dojít
k opětovnému hlasování.
Usnesení 011/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 38 000 000
Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice na pokrytí zvýšených
nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených
s údržbou silnic v zimním období 2016/2017;
 zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2017 o celkovou částku 38 000 000 Kč na pokrytí
zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období
2016/2017.
Usnesení bylo přijato 0 hlasy (9 proti, 4 se zdrželo).
Usnesení nebylo přijato
Usnesení 012/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
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doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 50 000 000
Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice na pokrytí zvýšených
nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na opravy silnic
po zimní sezoně;
 zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2017 o celkovou částku 50 000 000 Kč na
zajištění oprav po zimě dle seznamu RK-10-2017-26, př. 4, částka 50 000 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Žádosti městyse Havlíčkova Borová a obce Herálec o dotaci na pořízení cisternové
automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární
ochrana a IZS
Kraj Vysočina obdržel žádosti obce Herálec a městyse Havlíčkova Borová (dále jen „obce“)
o dotaci na zakoupení nových hasičských vozidel – cisternových automobilových stříkaček
(CAS), které budou tyto obce pořizovat v roce 2017. Dotaci od kraje obce plánují využít na
úhradu části své spoluúčasti ke státní dotaci, jež mají schválenou od Ministerstva vnitra –
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z dotačního programu „Dotace pro
jednotky SDH obcí“. Každá z obcí obdrží státní dotaci 2 500 000 Kč. Zbývající část ceny CAS,
jejíž cena se pohybuje v rozmezí 5–6 mil. Kč, musí obce uhradit z vlastních zdrojů. Spoluúčast
ke státní dotaci tak bude pro obec znamenat výrazný zásah do jejího rozpočtu.
Usnesení 013/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci Obci Herálec, IČO 00294306 ve výši 500 000 Kč a Městysi
Havlíčkova Borová, IČO 00267431 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky dle materiálu RK-10-2017-15, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-15, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva o částku 1 000 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh
na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok
2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále
jen „Program“). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních
automobilů do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních
zbrojnic. Dotace jsou poskytovány na základě „Zásad pro poskytování účelových investičních
dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“.
Doporučením MV – GŘ HZS ČR se zabývalo zastupitelstvo kraje na svém zasedání 2. 2. 2016.
(usnesení č. 0008/01/2016/ZK). Z Programu na rok 2017 si celkem z Kraje Vysočina podalo
žádost 200 obcí o dopravní automobil. O dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice
obce nežádaly. Část úspěšných žadatelů o státní dotaci na dopravní automobil využila usnesení
zastupitelstva a podala žádost o dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2/3 přiznané státní dotace

Číslo jednací:

KUJI 24555/2017

Číslo stránky

4

(1/3 celkové ceny projektu). Tyto žádosti projednalo zastupitelstvo kraje a usnesením
č. 0011/01/2017/ZK bez výhrad schválilo. Celková výše dotací těmto obcím činí 2 400 000 Kč.
Jednalo se o žádosti došlé do 16. 1. 2017. Po tomto datu požádalo kraj o dotaci na dopravní
automobil dalších 16 obcí, které mají rovněž schválenou státní dotaci. Seznam obcí a částky,
o které žádají je v mat. RK-10-2017-14, př. 1. Celkem obce žádají o 4 800 000 Kč. Již schválené
a nyní navržené dotace činí v součtu 7 200 000 Kč.
Usnesení 014/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 4 800 000 Kč na pořízení dopravního
automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-10-2017-14, př. 1;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část o částku 4 800 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva o částku 4 800 000 Kč;
 uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-14, př. 2.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt „Pořízení zdravotnické techniky
a vybavení komplexu PCHO“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Pořízení
zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ (dále jen „Projekt“) Nemocnice Třebíč,
příspěvkové organizace, (dále jen „nemocnice“) předkládaného do Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen „IROP“) i se spolufinancováním povinné spoluúčasti žadatele
a zároveň schválilo finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený Projekt v celkové
jeho výši 193 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu
před obdržením plateb z IROP.
Usnesení 015/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací akcí
„RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie
a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO Nemocnice
Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2017-04, př. 6;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 189 340 000 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 189 340 000 Kč s určením pro Nemocnici
Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů spojených s realizací
akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie
a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice o částku 35 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku
35 200 000 Kč;
 schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 10 000 000 Kč
a „Investiční příspěvek“ o částku 25 200 000 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové
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organizace, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových
způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“,
„Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního
vybavení PCHO.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora
zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných
obcemi v roce 2017
Materiál řeší poskytnutí finančních darů obcím pro rok 2017 určených na podporu zajištění
vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení v základních a praktických
školách zřízených obcemi.
Usnesení 016/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 536 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná
rezerva o částku 536 000 Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími
formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
 rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 5 616 000 Kč obcím dle materiáluRK-10-2017-57,
př. 2, na základě vzorové darovací smlouvy dle materiáluRK-10-2017-57, př. 3.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar
na zajištění Extraligy ČR v házené
Materiál řeší žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí o finanční dar ve výši 200 000 Kč na
zajištění zvýšených nákladů souvisejících s účastí oddílu mužů v Extralize ČR (RK-10-2017-53,
př. 1). Prostředky budou použity především na financování nájmu sportovišť a na dopravu.
K předloženému rozpočtovému opatření se rozvinula diskuse členů výboru. Členové výboru
diskutovali, zda vytvořit určitou šablonu, či přijmout zásady jak k podobným žádostem o finanční
dary přistupovat (kdy, v jaké výši, komu co poskytnout). Zda by nebylo vhodné vytvořit
systémovou podporu sportovců. Někteří členové výboru vyjádřili s tímto nesouhlasný názor
a navrhovali individuální přístup ke každé žádosti (je třeba posuzovat i finanční náročnost
určitého sportu), nesvazování se žádnými pravidly, která by mohla být ve výsledku vodítkem
k určitým nárokovaným finančním prostředkům. Podpora sportovců na těchto soutěžích je
dobrou propagací kraje.
Eva Janoušková uvedla, že jsou přijaty systémové zásady ke střediskům mládeže (tzv. Centra
talentové mládeže) a k pořádání a účastem na mistrovstvích ČR, Evropy a světa. Kromě toho
kraj ještě podporuje sport dotací ve výši 4 mil. Kč poskytovanou Všesportovnímu kolegiu Kraje
Vysočina.
Úkol: Miroslav Houška požádal Josefa Pavlíka, aby námět Jaromíra Paříka na obecnou
specifikaci sportů, hrajících vrcholné soutěže, které mohou žádat o dotace, předložil radě kraje,
nebo OŠMS. Na příštím jednání finančního výboru bude očekáváno stanovisko k tomuto
námětu.
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Z následného jednání se omluvil člen výboru Jan Tecl.
Usnesení 017/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná
rezerva o částku 200 000 Kč;
 rozhodnout poskytnout dar ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se
sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu RK-10-2017-53, př.
1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
6. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje přehled dotací ze státního rozpočtu
do rozpočtu obcí. Jednou z dotací je příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek je vypočítáván
Ministerstvem financí dle algoritmu. Algoritmus ve svých základech vychází z počtu obyvatel
(údaje statistického úřadu), zda má obec matriku a stavební úřad, zda jde o pověřený obecní
úřad, nebo úřad s rozšířenou působností. Příspěvky jsou obcím zasílány prostřednictvím
ekonomického odboru krajského úřadu. Tyto finanční prostředky nejsou součástí rozpočtu kraje.
Od roku 2017 je nově zařazen příspěvek na opatrovnictví.
Členové finančního výboru vzali informace o dotacích ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
Kraje Vysočina na vědomí.
7. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden až prosinec 2016
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za leden až prosinec 2016. Zpráva
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného
rozpočtu kraje na rok 2016 a má následujících 14 částí:
1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2016
 včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 853 964 tis. Kč)
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2016
 pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 230 426 tis. Kč)
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2016
 bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů
činí 623 538 tis. Kč)
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 12/2016
5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 – 12/2016
6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 12/2016
7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 – 12/2016
8) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad za období 1 – 12/2016
9) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje za období 1 – 12/2016
10) Sociální fond za období 1 – 12/2016
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11) Fond Vysočiny za období 1 – 12/2016
12) Fond strategických rezerv za období 1 – 12/2016
13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU za období 1 - 12/2016
14) Čerpání kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za období 1 – 12/2016
Anna Krištofová uvedla, že hospodaření v roce 2016 bylo velmi dobré. Nedošlo k zadlužení,
čerpání žádného úvěru (ani dlouhodobého), byl splácen kontokorentní úvěr. Přebytku nebylo
dosaženo na úkor investic. Došlo k vytvoření rezerv do dalšího období.
Členové finančního výboru vzali informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina
v období leden až prosinec 2016 na vědomí.
8. Plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2016
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová uvedla, že zdaňovacím obdobím Kraje Vysočina pro rok 2016 podle § 99 odst.
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl
kalendářní měsíc (obrat Kraje Vysočina za předcházející kalendářní rok přesáhl 10 000 000 Kč).
Daňová povinnost Kraje vyplývá hlavně z příjmů z pronájmu budov nemocnic, u kterých byl při
jejich budování uplatněn odpočet DPH.
Během roku má Kraj Vysočina plný nárok na odpočet DPH pouze u vstupů, které jsou plně
využity pro ekonomickou činnost (např. soukromé telefony, CESNET- zprostředkování přístupu
PO do počítačové sítě NREN ) a u investic do nemocnic, u kterých je vyhodnocena výhodnost
tohoto odpočtu. (řešíme poměr mezi uplatněným odpočtem DPH při budování majetku a mezi
následně odváděnou DPH při jeho zdaňovaném nájmu nemocnicím).
S účinností od 1. ledna 2012 došlo k zavedení institutu přenesení daňové povinnosti (dále jen
PDP) u stavebních a montážních prací (úprava zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004 Sb.
DPH). Daňová povinnost z titulu přenesené daňové povinnosti je tedy technicky přenesenou
daňovou povinností z dodavatele na příjemce plnění.
Za stavební práce nebo montážní práce se mezi plátci DPH neplatí jako úhrada závazku
dodavateli, ale přímo se odvádí, v rámci daňového přiznání, na Finanční úřad.
Kraj Vysočina odvedl za rok 2016 na účet Finančního úřadu celkem 21 237 686 Kč.
V této částce je zahrnuta i daň ve výši 17 682 416 Kč, kterou platí Kraj Vysočina z titulu
přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací provedených na majetku Kraje.
V roce 2016 byly realizovány velké investiční akce v nemocnicích, u kterých byl uplatněn
odpočet DPH. Jednalo se o následující akce:
Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů (realizuje se);
Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny (byla dokončena 1. etapa);
Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13 (rekonstrukce byla dokončena).
Uplatněný odpočet DPH u stavebních prací na těchto akcích v roce 2016 činil 45 887 966 Kč.
V daňovém přiznání za měsíc prosinec jsme zpětně uplatnili odpočet v poměrné části u vstupů,
které byly použity pro výkon veřejné správy, ekonomickou činnost i osvobozená plnění.
V roce 2016 byla nově zavedena povinnost zasílat na Finanční úřad Kontrolní hlášení.
S plněním této povinnosti neměl Kraj Vysočina problém.
Členové finančního výboru vzali informace o plnění DPH Kraje Vysočina za rok 2016 na vědomí.
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9. Projednání návrhu na provedení kontroly
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Miroslav Houška informoval, že zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 7. 2. 2017 schválilo
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017. V závěru plánu
činnosti je uvedeno provádění kontrol členy finančního výboru.
Milan Plodík předložil členům finančního výboru návrh na provedení kontroly efektivnosti nákupu
a využívání finančně náročné přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.
Jednalo by se o kontrolu dražších přístrojů provedenou zhruba ve třech nemocnicích. Kontrolní
skupina by byla tvořena Milanem Plodíkem a Zdeňkem Dobrým. Kontrola by měla být zahájena
v dubnu 2017.
Miroslav Houška vyzval členy finančního výboru k iniciativě v kontrolní činnosti. Své podněty
mohou členové zasílat elektronicky Miroslavu Houškovi, nebo koordinátorce výboru.
Usnesení 018/02/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
s provedením kontroly efektivnosti nákupu a využívání finančně náročné přístrojové techniky ve
zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Diskuze a různé
V rámci tohoto bodu bylo členy finančního výboru diskutováno:
- Vývoj jednání s dopravci – v minulém týdnu došlo k rozeslání převážné většiny smluv
dopravcům.
- Připomínky k projednávání projektu Veřejná doprava Vysočiny (jízdních řádů) se
starosty. Eva Janoušková uvedla, že projekt Veřejná doprava Vysočiny byl schválen
zastupitelstvem kraje tak, že nebude změněn objem finančních prostředků na dopravní
obslužnost. Připomínky z projednávání se starosty jsou zaznamenávány a následně
bude následovat celá řada vyjednávání nad požadavky obcí. Jedná se o první návrh
a podklad k jednání.
- Projekt Veřejná doprava Vysočiny - dotaz na finanční zátěž pro obce a města.
- Připomínka – starostové měst a obcí nemaní k dispozici plán oprav a rekonstrukcí
krajských komunikací.
- Na příštím zasedání bude domluven termín výjezdního zasedání.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 27. dubna 2017, od 15.00 hodin.
11. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.
Ing. Miroslav Houška
předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Ing. Anna Krištofová
tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 22. 3. 2017.
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