Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 5/2017
konaného dne 14. 9. 2017
Přítomni:
1. Karel Borek

6. Josef Březka (místopředseda)

2. Stanislava Prokešová

7. Tomáš Kučera

3. Vladimír Malec

8. Tomáš Havlík

4. Miroslav Prokeš

9. Ladislav Vejmělek

5. Ota Benc (předseda)

10. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Karel Pačiska

4. Josef Hnik

2. Petr Vaněk

5. Helena Novotná

3. Martin Kukla

6. Radek Koten

Hosté:
1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana)

3. Alena Štěrbová (zástupkyně rektora VŠPJ)

2. Václav Báča (rektor VŠPJ)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Vystoupení rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
4. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za období leden až červenec 2017
5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí 2017
6. Příprava rozpočtu na rok 2018 – harmonogram
7. Diskuse a různé
8. 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. Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
2. Vystoupení rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Ota Benc přivítal a představil Václava Báču, rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava, a Alenu
Štěrbovou, zástupkyni rektora.
Ota Benc informoval, že zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 12. září 2017
poskytnutí dotace na podporu rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava (dále jen „VŠPJ“)
v letech 2017-2021 (materiál ZK-05-2017-89).

Václav Báča uvedl, že stejně tak jako jiné VŠ v ČR, tak i VŠPJ je nucena v poslední době čelit
řadě nepříznivých vnějších vlivů, které mají přímý dopad na její další rozvoj. Mezi nejzásadnější
faktory patří zásadní změny v systému akreditací/reakreditací studijních programů vyžadované
novým zákonem o vysokých školách, dočasný pokles počtu studentů vysokých škol ve vazbě na
demografický vývoj společnosti a systémové změny způsobu financování vysokých škol.
Na základě těchto definovaných negativních faktorů je nutné, pro zachování stávajícího rozsahu
a kvality výuky VŠPJ, zaměřit se především na udržení stávajícího počtu akreditovaných
studijních programů na VŠPJ a dosažení jejich navýšení s důrazem na technické programy
a propojení bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. K tomu je zcela
nezbytné zajistit větší množství dostatečně kvalitních akademických pracovníků (s odpovídající
vědeckou a pedagogickou hodností) a nově i odborníků z praxe, kteří se zapojí do výuky. Stejně
tak je nezbytné zajištění a provoz kvalitního přístrojového vybavení školy v rámci praktické
výuky a zázemí pro činnost v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
Alena Štěrbová pohovořila o vzniku VŠPJ, která byla v roce 2004 zřízena jako první veřejná
vysoká škola neuniverzitního směru v České republice. VŠPJ nabízí akreditované studijní
programy bakalářského a magisterského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Různorodá
škála bakalářských studijních oborů z oblasti ekonomické, zdravotnické a technické odpovídá na
požadavky především regionálních zaměstnavatelů, rovněž tak navazující magisterské
zdravotnické obory respektují poptávku po vysoce kvalifikované a specializované pracovní síle
ve zdravotnictví.
Členy komise byly následně v diskusi řešeny otázky ohledně počtu studentů v jednotlivých
oborech v jednotlivých letech, spolupráce s hospodářskými komorami a firmami (stáže pro
studenty, projektové záležitosti), získávání kvalifikovaných vysokoškolských profesorů a jejich
mzdové ohodnocení, kapacita vysokých škol, snaha VŠPJ o vytvoření zázemí pro studenty.
Václav Báča poděkoval členům komise za pozvání a Kraji Vysočina za podporu VŠPJ.
Ota Benc poděkoval hostům za účast a s hosty se rozloučil.
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 4. 9. 2017
Jaroslava Kopecká uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce
leden až září 2017 a obsahuje informaci o první zářijové tranši. Ve sledovaném období je plnění
daňových příjmů o 89 646 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2017.
Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 314 646 tis. Kč, což je
o 81 082 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 102,5 %.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2017 za období 22. 6. 2017 – 13. 9. 2017 (bez evropských projektů a kapitola
Evropské projekty)
Jaroslava Kopecká k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.
Na základě požadavku členů komise podrobně upřesnil Josef Pavlík a Jaroslava Kopecká
rozpočtové opatření:
- č. 294 (6,9 tis. Kč - Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod – finanční
dar (na realizaci soutěže „Krajská soutěž v laické první pomoci pro zdravotní sestry“)).
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Usnesení 017/05/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za období leden až červenec 2017
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Josef Pavlík zhodnotil hospodaření Kraje Vysočina za leden až červenec 2017. Zpráva
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného
rozpočtu kraje na rok 2017 a má následujících 8 částí:
1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2017
 včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2017
 pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2017
 bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 7/2017
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 7/2017
6) Sociální fond za období 1 – 7/2017
7) Fond Vysočiny za období 1 – 7/2017
8) Fond strategických rezerv za období 1 – 7/2017
Usnesení 018/05/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za období leden až červenec 2017.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí 2017
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jaroslava Kopecká sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle
odvětví. Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2016 a je rozdělen na hlavní
a doplňkovou činnost. Postupně okomentovala hospodaření v odvětví dopravy, sociální péče,
kultury a cestovního ruchu, zdravotnictví, územního rozvoje a školství. K zápornému výsledku
hospodaření ve sledovaném období byl připojen komentář příslušných příspěvkových organizací
(podkladový materiál Krzp-05-2017-05, př. 1).
Usnesení 019/05/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí 2017.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Příprava rozpočtu na rok 2018 – harmonogram
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
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Jaroslava Kopecká uvedla, že Kraj Vysočina jako územní samosprávný celek hospodaří podle
rozpočtu. Základní zákonný rámec pro sestavování rozpočtu a pro celý rozpočtový proces je dán
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Tento zákon mimo jiné stanoví, že rozpočet na následující kalendářní rok je třeba
schválit před 1. lednem příslušného rozpočtového roku (v opačném případě se do doby
schválení rozpočtu řídí hospodaření kraje pravidly rozpočtového provizoria). V této souvislosti se
ekonomický odbor začal zabývat přípravou rozpočtu na rok 2018.
Rada kraje na svém zasedání dne 25. 7. 2017 usnesením č. 1346/24/2017/RK schválila Zásady
pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 (podkladový materiál Krzp-05-2017-06,
př. 1) a zároveň vzala na vědomí Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na
rok 2018 (podkladový materiál Krzp-05-2017-06, př. 2).
Usnesení 020/05/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
 Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu Krzp-05-201706, př. 1;
 Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu
Krzp-05-2017-06, př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 19. října 2017, od 14.30 hodin.
8. 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. Jaroslava Kopecká
tajemnice Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 2. 10. 2017.

Číslo jednací:

KUJI 71122/2017

Číslo stránky

4

