Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2017
konaného dne 7. 9. 2017
Přítomni:
1. Rudolf Chloupek

7. František Bradáč

2. Jaromír Pařík
3. Ladislav Kobrle

8. Milan Plodík

4. Jan Tecl

10. Emil Dračka

5. Zdeněk Tůma

11. Anna Krištofová (tajemnice)

9. Ctibor Čepička

6. Miroslav Houška (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Roman Bence

4. Martin Mrkos

2. Renata Smíšková

5. Zdeněk Dobrý

3. Ladislav Med (místopředseda)
Hosté:
1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka sekce ekonomiky a podpory)
3. Michal Ňachaj (OK)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2017
5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí 2017
6. DPH kraje za I. pololetí roku 2017
7. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
8. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2016
9. Průběžná informace o prováděné kontrole
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.
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Josef Pavlík informoval, o průběhu projednávání návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 4. 9. 2017
Josef Pavlík uvedl, 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 15. 6. 2017 – 6. 9. 2017 (bez evropských projektů a kapitola
Evropské projekty)
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 048/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Rozpočtová opatření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Anna Krištofová a Miroslav Houška uvedli předložené návrhy na rozpočtová opatření:
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Usnesení 049/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina,
IČO 72052147 dle materiálu RK-26-2017-26, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva o částku 3 000 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 10 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. Dodatek č. 1 ke
stávající smlouvě – prodloužení termínu
Usnesení 050/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu rozhodnout:
 poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení
jednotky požární ochrany dle materiálu RK-27-2017-12, př. 1;
 uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2017-12, př. 2;
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uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního
automobilu dle materiálu RK-27-2017-12, př. 4;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva o částku 3 600 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení
dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové
organizace
K předloženému rozpočtovému opatření se rozvinula široká diskuse členů výboru. Zmíněno
bylo, že předložený podkladový materiál (přílohy) neobsahuje zdůvodnění (např. rozbor vývoje
mezd, rozbor čerpání finančních prostředků za předchozí období).
Usnesení 051/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku
6 600 000 Kč při snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 600 000 Kč;
 zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 6 600 000 Kč na řešení dopadu nařízení vlády
č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (1 proti, 3 se zdrželi).
Usnesení nebylo přijato
Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů
spojených s realizací projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení
pracoviště MR a jednotky NIP“
Usnesení 052/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG
352250) o částku 27 772 494,75 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici
Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu
„Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště
magnetické rezonance v rámci návazné péče“ a převedení této částky do Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech).
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na
provedení rozpočtových opatření
Usnesení 053/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
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schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2310 –
Pitná voda o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 1032 – Podpora ostatních
produkčních činností o částku 4 000 000 Kč;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná
voda o částku 1 371 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 –
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 371 000 Kč;
 rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná
voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací v celkové výši 23 593 216 Kč dle materiálu RK-27-2017-67, př. 2;
 rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321
- Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a
kanalizací dle materiálu RK-27-2017-67, př. 3;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-27-2017-67, př. 4.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Na základě podnětů členů výboru došlo ke stanovení následného úkolu:
Úkol: Rozeslat členům finančního výboru zdůvodnění, proč došlo k vyloučení obce Stříbrné hory
z dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 2017 – 2. kolo.
Odpovědnost: Anna Krištofová, koordinátorka.
Termín: 2. listopad 2017
Miroslav Houška podal v průběhu projednávání bodu č. 3. „Rozpočtová opatření“ podnět
k předřazení bodu č. 8 „Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok
2016“.
4. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2016
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Michal Ňachaj zhodnotil přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen
„DSO“) v Kraji Vysočina za rok 2016. Z celkového počtu 704 obcí a 63 DSO v Kraji Vysočina
kontroloři krajského úřadu přezkoumali za rok 2016 hospodaření 627 obcí a 46 DSO. Dílčí
přezkoumání hospodaření 427 obcí a 46 DSO byla prováděna od 23. 8. do 20. 12. 2016.
Konečná přezkoumání byla vykonána v období od 25. 1. do 14. 6. 2017.
Výsledky přezkoumání dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO:
- 515 (76,5 %) subjektů - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (závěr A),
- 34 (5,1 %) subjektů - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažný charakter
(závěr B),
- 124 (18,4 %) subjektů - byly zjištěny nedostatky závažnějšího charakteru (závěr C).
Nejčastější nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2016 byly
v následujících oblastech:
- inventarizace majetku a závazků – neprovádění inventarizace některých účtů,
neověřování skutečného stavu na účetnictví, chybějící náležitosti inventurních soupisů;
- nezveřejňování návrhu rozpočtu, neschvalování rozpočtových opatření před provedením
příslušného rozpočtového výdaje;
- nezveřejňování informace o konání zastupitelstva obce, nekonání zastupitelstva obce
nejméně 1x za 3 měsíce,
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nedostatečné zveřejnění návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření;
neprůkaznost účetních záznamů – nesoulad mezi účetním a evidenčním stavem,
nezaúčtování všech účetních případů či zaúčtování v nesprávných cenách, zejména
pozemků, pohledávek a závazků;
nezveřejňování smluv na profilu zadavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek;
neplnění administrativních povinností stanovených zákonem č. 420/2004 Sb. - zejména
nezasílání zpráv o opatřeních přijatých k odstranění zjištěných nedostatků ve
stanoveném termínu;

U 22 obcí krajský úřad zjistil, že dosud neodstranily chyby a nedostatky zjištěné v předchozích
letech.
Na základě výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2016 uložil krajský úřad 29 obcím pokuty
za dopuštění se správních deliktů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Ve většině případů se jednalo o správní delikt nezveřejnění, popř.
nedostatečného zveřejnění návrhu rozpočtu či návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření na úřední desce nebo v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup; v 7 případech se jednalo o správní delikt nezveřejnění
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a ve dvou případech o nehospodaření podle pravidel
rozpočtového provizoria.
Za nedodržení povinnosti přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a podat o
nich informaci krajskému úřadu v zákonem stanovené lhůtě bylo pokutováno 17 obcí a jeden
DSO.
Přehled o nejčastějších nedostatcích zjišťovaných při přezkoumání hospodaření je zveřejněn na
internetových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru kontroly.
Na základě podnětu Zdeňka Tůmy informovala Eva Janoušková o připravovaném pracovním
semináři určeném především malým obcím I. stupně s neuvolněnou starostkou/neuvolněným
starostou, který se bude konat dne 19. října 2017 v Třešti. V případě velkého zájmu je
předpokládáno opakování semináře v termínu 2. listopadu 2017.
Michal Ňachaj uvedl, že ekonomickým odborem byly v rámci metodické pomoci na základě
legislativních změn rozeslány informace o všech povinnostech zveřejňování. Dále jsou
zveřejňovány na internetových stránkách kraje (v dokumentech odboru kontroly) všechny
přestupky podléhajících pokutám.
Anna Krištofová sdělila, že byla zpracována a rozeslána přehledná tabulka povinností a sankcí.
Usnesení 054/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
analýzu výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2016.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Členové finančního výboru se vrátili zpět k pokračování projednávání bodu č. 3. „Rozpočtová
opatření“
Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na pořízení
SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 055/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:

Číslo jednací:

KUJI 65137/2017

Číslo stránky

5



schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice
spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím o částku 5 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou
organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku
5 400 000 Kč;
 schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2017 o částku 5 400 000
Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených
s pořízením přístroje SPECT/CT s tím, že příspěvek bude poskytnut maximálně do výše 30%
celkové pořizovací ceny přístroje; rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů
spojených s pořízením přístroje SPECT/CT dle materiálu RK-25-2017-12, př. 4;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 7 200 000 Kč s určením pro
Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje
SPECT/CT.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici
Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace ZP v oborech
poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“
Usnesení 056/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací druhé etapy
projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a
jednotky NIP“ dle materiálu RK-24-2017-10, př. 5;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 66 400 000 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 66 400 000 Kč s určením pro Nemocnici
Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu
„Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky
NIP“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
Z následného jednání se omluvil člen výboru Jaromír Pařík
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka
pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na projekt
„Zvýšení kompetencí žáků“
Usnesení 057/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu
„Zvýšení kompetencí žáků“ dle materiálu RK-27-2017-59, př. 1;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 1 173 000 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127
– Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 173 000 Kč s určením pro Hotelovou
školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí, na předfinancování projektu
„Zvýšení kompetencí žáků“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2017
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Anna Krištofová zhodnotila 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 058/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2017.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen výboru Ladislav Kobrle.
6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za I. pololetí 2017
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Anna Krištofová 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.
Usnesení 059/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
rozbor hospodaření příspěvkových organizací Kraje Vysočina za I. pololetí 2017.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. DPH kraje za I. pololetí roku 2017
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Anna Krištofová uvedla, že Kraj Vysočina odvedl v 1. pololetí roku 2017 na účet Finančního
úřadu celkem 2 176 569 Kč.
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V letošním roce jsou v režimu přenesené daňové povinnosti realizovány hlavně stavby budov
nemocnic, u kterých je uplatňován odpočet DPH. Proto nevzniká větší povinnost odvodu daně
z titulu přenesené daňové povinnosti.
Jedná se o akce:
- Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů;
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny.
V červnu, při zařazování investice, byl zpětně (jednorázově) uplatněn odpočet 818 578 Kč na
akci rekonstrukce VZT v Nemocnici Pelhřimov, se kterou se začalo již v minulém roce. Z tohoto
důvodu jsme za měsíc červen neměli daňovou povinnost, ale vznikl nadměrný odpočet DPH.
Od června 2017 odvádíme DPH v režimu PDP za akci:
Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy
gynekologickoporodnického oddělení.
Usnesení 060/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o DPH kraje za I. pololetí roku 2017.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Kontokorentní úvěr Sberbank
Anna Krištofová informovala, že Kraj Vysočina má se Sberbank a.s., 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. 2017 (tedy nesplacená částka tohoto úvěru) byl
251 410 864,78 Kč. V průběhu I. pololetí 2017 bylo splaceno 13 492 413,92 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, debetní úroky z tohoto úvěru nebyly během roku 2017 hrazeny. Nesplacený
zůstatek kontokorentu k 30. 6. 2017 činí 237 918 450,86 Kč
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 0,43 % p.a.
Dále je ve smlouvě uvedeno, že dohodnuté splátky úvěru – jistiny i úroků – probíhají
v pololetních splátkách. Úhrada úroků z úvěru byla zahájena již v roce 2007. Celkem doposud
bylo zaplaceno z rozpočtu Kraje Vysočina na úrocích 69 302 005.05 Kč. Úhrada jistiny je
prováděna od roku 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 12 195 121.96 Kč. Platba za
rok 2017 byla provedena ve výši 12 195 121,96 Kč. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu
datu činí celkem 219 512 195,28 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část
úvěru ve výši 280 487 804,72 Kč (nesplacený zůstatek k 30. 6. 2017).
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Druhá úvěrová smlouva (projekt B) 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 čerpáním druhé tranše úvěru ve
výši 250 mil. Kč. Došlo však pouze k čerpání ve výši 125 mil. Kč. Od roku 2011 dosud bylo
zaplaceno 49 279 342,70 Kč za úroky, z toho v roce 2017 3 921 798,83 Kč. V roce 2015 bylo
započato i se splácením jistiny, jistina zatím splacena ve výši 26 049 667,14 Kč, takže
nesplacený zůstatek úvěru B činí 223 950 332,86 Kč k 30. 6. 2017.
Nesplacená výše úvěru A+B činí 504 438 137,58 Kč k 30. 6. 2017.
Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 je zahrnuta částka 24,4 mil. Kč na splátky jistiny
úvěru A a částka 16 mil. Kč na splátky jistiny úvěru B. Na splátku úroků úvěru A i B je plánována
částka 15 mil. Kč.
Usnesení 061/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Z následného jednání se omluvil člen výboru Rudolf Chloupek.
9. Průběžná informace o prováděné kontrole
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Milan Plodík seznámil členy výboru s výsledky a závěry kontroly efektivnosti nákupu a využívání
finančně náročné přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina a podrobně
okomentoval závěrečnou zprávu.
Usnesení 062/06/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace ke kontrole efektivnosti nákupu a využívání finančně náročné přístrojové techniky ve
zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 26. října 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 11. 9. 2017.
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