Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2017
konaného dne 11. 5. 2017
Přítomni:
1. Karel Pačiska

8. Josef Březka (místopředseda)

2. Petr Vaněk

9. Tomáš Kučera

3. Karel Borek

10. Tomáš Havlík

4. Martin Kukla

11. Helena Novotná

5. Vladimír Malec

12. Ladislav Vejmělek

6. Miroslav Prokeš

13. Radek Koten

7. Ota Benc (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Stanislava Prokešová

3. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

2. Josef Hnik
Hosté:
1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana)

3. Pavel Tulis (OE)

2. Iveta Fryšová (ORR)

4. Dominik Marek (OA)

Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
4. Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016
5. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2016
6. Grantový program FV Venkovské prodejny 2017
7. Grantový program FV Rozvoj podnikatelů 2017
8. Diskuse a různé
9. Závěr
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
Ota Benc, předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina,
zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je
komise usnášeníschopná. Předložil návrh na zařazení projednání materiálu „Počet přihlášek na
střední školy v Kraji Vysočina na jednotlivé maturitní obory – denní studium“ a „Pozvání
doc. MUDr. Václava Báči, Ph.D., rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava, na jednání komise“
do bodu č. 8 „Diskuse a různé“. Takto upravený program jednání byl 11 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 12 hlasy schválen.
Na jednání se dostavil člen komise Ladislav Vejmělek.

2. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)
K tomuto bodu jednání byla pro členy rozpočtové komise připravena prezentace „Seznámení se
s informační bezpečností“, kterou David Marek podrobně okomentoval.
Členům rozpočtové komise byl předložen dokument Prohlášení o mlčenlivosti. Přítomní členové
výboru tento dokument podepsali.
Na jednání se dostavil člen komise Tomáš Havlík.
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 5. 2017
Josef Pavlík okomentoval hospodaření Kraje Vysočina z hlediska zdrojů a výdajů - vývoj
daňových příjmů rozpočtu kraje, zůstatek Fondu strategických rezerv, závazky kraje
(kontokorentní úvěr u Sberbank a úvěr u EIB), hospodaření za rok 2016, disponibilní zůstatek,
stav rezerv (nespecifikované, tzv. velké rezervy, rezervy na péče o lidské zdroje a majetek – tzv.
malé rezervy a rezervy na strategické a koncepční materiály).
Pavel Tulis uvedl, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až
květen 2017 a obsahuje informaci o I. květnové tranši. Ve sledovaném období je plnění
daňových příjmů o 93 865 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017.
Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 697 802 tis. Kč, což je
o 121 954 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 107,7 %.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2017 za období 4. 3. 2017 – 10. 5. 2017 (bez evropských projektů a kapitola
Evropské projekty)
Pavel Tulis k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření schválená
radou kraje a zastupitelstvem kraje.
Pavel Tulis na základě dotazu Oty Bence okomentoval upravený rozpočet kraje k datu
10. 5. 2017 oproti schválenému rozpočtu na rok 2017. Úpravy rozpočtu během roku se provádějí
rozpočtovými úpravami. Změny (nárůst) oproti schválenému rozpočtu jsou odrazem přijetí
účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů (např. rozpis přímých výdajů na
vzdělávání, dotace na sociální služby, dotace na úhradu prokazatelné ztráty ze závazků veřejné
služby ve veřejné železniční dopravě, …) zapojením disponibilního přebytku z roku 2016 do
rozpočtu 2017 atd.
Pavel Tulis na základě dotazu Tomáše Kučery uvedl, že v souvislosti s dopady vládou
schváleného nařízení o minimální mzdě (úpravou mezd řidičů autobusů) došlo k posílení
finančních prostředků na kapitole Doprava o částku necelých 35 mil. Kč, a to převodem
z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (z tzv. velké rezervy) s určením právě na tyto účely
(viz usnesení zastupitelstva kraje 0046/01/2017/ZK).
Usnesení 011/03/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Pavel Tulis sdělil, že přezkoumání hospodaření kraje je prováděno dle zákona o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí kontrolní skupinou
Ministerstva financí. Přezkoumání hospodaření za rok 2016 se uskutečnilo formou tří dílčích
přezkoumání. S návrhem závěrečné zprávy byl dne 24. 4. 2017 seznámen Zdeněk Kadlec,
ředitel úřadu. Dne 11. 5. 2017 byla zpráva podepsána Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje. Na
základě výsledků přezkoumání bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,
a rovněž nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření kraje
v budoucnosti.
Usnesení 012/03/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2016
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Pavel Tulis informoval, že v roce 2016 jsou daňové výnosy (pouze na sdílených daních) obcí
o 484 003 662,85 Kč vyšší než v roce 2015. Průměrný meziroční nárůst činí 9,31 %.
Podkladový materiál obsahoval kompletní přehled sdílených daní v členění dle okresů a dále dle
jednotlivých obcí.
Usnesení 013/03/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2016.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Grantový program FV Venkovské prodejny 2017
Pro členy komise byla připravena prezentace, kterou Iveta Fryšová podrobně okomentovala.
Grantový program Fondu Vysočiny Venkovské prodejny 2017 je určen pro spolufinancování
provozních nákladů prodejen potravin či smíšeného zboží. Maximální podpora 50 tis. Kč na
jeden projekt. Finanční alokace 2 mil. Kč. Jedná se o pilot, který bude vyhodnocen k návrhu
případného dalšího řešení dané tématiky.
Grantový program byl vyhlášen na zasedání zastupitelstva kraje, které proběhlo 9. 5. 2017.
7. Grantový program FV Rozvoj podnikatelů 2017
Pro členy komise byla připravena prezentace, kterou Iveta Fryšová podrobně okomentovala.
Grantový program Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2017 je tradičním program určeným
k pořízení technologií a výrobních prostředků (i použitých) v oblasti zpracovatelského průmyslu
a stavebnictví. Maximální dotace 150 tis. Kč na jeden projekt. Finanční alokace 10 mil. Kč.
Příjemci dotace jsou podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců.
Grantový program byl vyhlášen na zasedání zastupitelstva kraje, které proběhlo dne 9. 5. 2017.
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Usnesení 014/03/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o grantových programech FV Venkovské prodejny 2017 a Rozvoj podnikatelů 2017.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuse a různé
Počet přihlášek na střední školy v Kraji Vysočina na jednotlivé maturitní obory – denní studium
Na základě úkolu, který byl stanoven na zasedání rozpočtové komise č. 2/2017 byl členům
komise předložen na jednání zpracovaný podkladový materiál.
Projekt KOMPAS - Predikce trhu práce
Na základě úkolu, který byl stanoven na zasedání rozpočtové komise č. 2/2017 informovala
Iveta Fryšová o rozpočtu projektu KOMPAS.
FV GP Inovační vouchery 2016 - přehled žadatelů dle oblastí podnikání a počtu zaměstnanců
Na základě úkolu, který byl stanoven na zasedání rozpočtové komise č. 2/2017 informovala
Iveta Fryšová o přehledu struktury firem, které žádali o dotaci z GP FV Inovační vouchery 2016,
jejich počet zaměstnanců, a oblasti ve kterých bylo o dotaci žádáno.
Úkol: Rozeslat členům rozpočtové komise prezentaci okomentovanou Ivetou Fryšovou.
Odpovědnost: koordinátorka
Termín: společně se zápisem
Na základě podnětu Oty Bence byl stanoven následný úkol:
Úkol: Na příští jednání rozpočtové komise přizvat Ing. Richarda Horkého, předsedu
představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.
Odpovědnost: Ota Benc
Termín: 22. června 2017
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 22. června 2017, od 14.30 hodin.
9. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Mgr. Ota Benc
předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
Ing. Pavel Tulis
ekonomický odbor
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 15. 5. 2017.
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