Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2020
konaného dne 11. 6. 2020
Přítomni:
1. Rudolf Chloupek
2. Roman Bence

7. Zdeněk Tůma

3. Ladislav Kobrle

9. Milan Plodík

4. Tomáš Kadlec

10. Karel Dvořák

5. Leopold Bambula (místopředseda)

11. Ctibor Čepička

6. Martin Mrkos

12. Anna Krištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Jaromír Pařík

3. František Bradáč

2. Renata Smíšková

4. Emil Dračka

8. Miroslav Houška (předseda)

Hosté:
1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)

3. Dušan Vichr (ORR)

2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2019
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočty PO kraje na rok 2020 (2. část)
6. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU
7. Závěrečný účet kraje za rok 2019, schválení řádné účetní závěrky kraje za účetní období
roku 2019
8. Střednědobý výhled rozpočtu
9. Diskuze a různé
10. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Miroslav Houška, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2019
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Dušan Vichr okomentoval Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny (dále jen
„FV“) v roce 2019. Zpráva mj. obsahuje přehled jednotlivých programů včetně souvisejících
statistik, jejich zhodnocení, analýzu dopadů podpory z FV do území kraje a přehled změn

provedených Radou Fondu Vysočiny v uplynulém roce. Dušan Vichr upozornil na zaslané
mapové podklady, které zobrazují rozložení projektů v Kraji Vysočina.
Usnesení 036/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce
2019.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. 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. – 4. 6. 2020
Martin Kukla okomentoval podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíce
leden až červen 2020 a obsahující informaci o první červnové tranši. Ve sledovaném období je
plnění daňových příjmů o 485 385 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na
rok 2020. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období (červen 2020, po I. tranši) činí
2 129 605 tis. Kč, což je o 214 665 tis. Kč méně než za stejné období roku 2019, tj. 90,84 %.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2020 za období 7. 5. 2020 – 10. 6. 2020 (bez kapitoly Evropské projekty
a kapitola Evropské projekty)
Miroslav Houška k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.
Na základě požadavku členů výboru podrobně upřesnil Martin Kukla rozpočtové opatření:
č. 153 (2 000 tis. Kč - Na realizaci soutěže „Vysočina – moje dovolená“).
Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden až duben 2020
Martin Kukla zhodnotil hospodaření Kraje Vysočina za období leden až duben 2020. Zpráva
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného
rozpočtu kraje na rok 2020 a obsahuje 8 částí.
Usnesení 037/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Rozpočtová opatření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Miroslav Houška uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:
Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj
nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Usnesení 038/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
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vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím,
u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2020-53,
př. 1;
 rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši
3 940 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 1;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé
poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti
s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Návrh na rozpočtové opatření podrobně okomentoval Martin Kukla.
Usnesení 039/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 vyhlásit program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu ZK04-2020-69, př. 1;
 schválit rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2143 –
Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti
jinde nezařazené o částku 10 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny
„Marketing v cestovním ruchu 2020“;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143
- Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj
kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva
o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky
kraje prostřednictvím systému voucherů.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (1 proti, 2 se zdrželi).
Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového
ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové
organizace
Projednání tohoto rozpočtového opatření bude zařazeno do programu zastupitelstva kraje v září
2020, tedy v ZK č. 5/2020.
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism,
příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině
a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním
cestovním ruchu“
Usnesení 040/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací,
na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při
podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle
materiálu ZK-04-2020-48, př. 3;
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schválit převod finančních prostředků ve výši 497 058 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem
poskytnutí zápůjčky ve výši 497 058 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou
organizaci na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním
Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním
ruchu“ dle materiálu ZK-04-2020-48, př. 3.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na
provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Usnesení 041/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci Městu Žirovnice, IČO 00249505 ve výši 500 000 Kč na
pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2020-04, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-04, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.
Usnesení bylo přijato 11 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
Usnesení 042/04/2020/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 2 700 000 Kč na pořízení dopravního
automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2020-07, př. 1;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-202007, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 700 000 Kč při současném
snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené,
položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 700 000 Kč na poskytnutí dotací.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového
opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Usnesení 043/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část dotaci obci Hořice, IČO: 00248223, ve výši 3 000 000 Kč na stavbu nové
požární zbrojnice dle materiálu ZK-04-2020-06, př. 1;
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rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-202006, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 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 na poskytnutí dotace
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování
neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Usnesení 044/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 schválit převod finančních prostředků ve výši 180 000 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených
pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování
neinvestičních akcí dle materiálu ZK-04-2020-40, př. 2;
 schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na
realizaci akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2;
 uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit
finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu ZK-04-2020-40, př. 2 přednostně
z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020 a nevyčerpané prostředky poskytnuté krajem
vrátit do rozpočtu Kraje Vysočina nejpozději do 30. 11. 2020.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na
provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Miroslav Houška uvedl, že se jedná o poskytnutí individuální investiční dotace Statutárnímu
městu Jihlava. Poskytnutí této dotace bylo projednáváno na minulém jednání finančního výboru,
kdy ještě nebylo závazné stanovisko Zastupitelstva města Jihlavy. Zastupitelstvo města Jihlavy
již rozpočtové opatření na financování uvedené akce schválilo a materiál byl opět předložen
členům finančního výboru k projednání.
Martin Kukla uvedl, že materiál byl projednán radou kraje a nebyl podpořen. Kraj Vysočina
podporuje tento rozvoj, ale v této době musí brát zřetel na současnou finanční situaci kraje.
Ze strany členů výboru se k projednávanému materiálu rozvinula široká diskuse.
Milan Plodík vznesl podnět, aby bylo hlasováno o možnosti financování projektu 40 % ze strany
Kraje Vysočina a 60 % podíl Statutárního města Jihlavy.
Usnesení 045/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu
městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve
výši 1 320 000 Kč;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-XX, př. 2
(s upravenou částkou 1 320 000 Kč);
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schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní
ruch, o částku 1 320 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku
1 320 000 Kč na poskytnutí dotace.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (1 proti, 3 se zdrželi).
Usnesení nebylo přijato
Z následného jednání se omluvil člen výboru Roman Bence.
Usnesení 046/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu
městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve
výši 1 650 000 Kč;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-XX, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní
ruch, o částku 1 650 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku
1 650 000 Kč na poskytnutí dotace.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (1 proti, 3 se zdrželi).
Usnesení nebylo přijato
Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje
plnění sdílených daňových příjmů
Martin Kukla sdělil, že současná situace (šíření pandemie nového typu koronaviru SARS-CoV2)
se odrazí na vývoji plnění sdílených daňových příjmů kraje, jak tomu napovídá vývoj daňových
příjmů za období leden – květen 2020. I přes kritérium opatrnosti při sestavování rozpočtu kraje
na rok 2020 je třeba reagovat na mimořádnou situaci úpravou rozpočtu kraje na rok 2020
v příjmové i výdajové části. V dubnu 2020 proběhla se správci rozpočtových prostředků jednání
o možných úsporách. Odbor ekonomický zpracoval materiál na možné úspory rozpočtu kraje na
rok 2020, který bude předložen radě kraje a následně dne 16. 6. 2020 zastupitelstvu kraje ke
schválení.
Usnesení 047/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje v roce
2020 dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 1;
 snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek
u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-15,
př. 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Rozpočty PO kraje na rok 2020 (2. část)
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
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Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle zákona rozpočet (plán nákladů
a výnosů na rozpočtový rok). Spolu s rozpočtem sestavují rovněž plán pro tvorbu a čerpání
peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb),
investiční plán, plán oprav a odpisový plán. Rozpočty a plány jsou schvalovány zřizovatelem –
radou kraje.
Členové výboru obdrželi návrhy rozpočtu příspěvkových organizací těchto odvětví:
- Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok
2020;
- Návrh rozpočtů příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu
zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 a rozpočtové opatření v rámci Školství,
mládeže a sportu.
Usnesení 048/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
rozpočty PO kraje na rok 2020 (2. část).
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová uvedla, že příloha 1 obsahuje přehled ukončených 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
11,6 mld. Kč, příjmy 8,4 mld. Kč, podíl kraje 3,2 mld. Kč a podíl kraje (%) 27,14 %.
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 2020 a výhled plánovaných projektů až do roku
2026.
Usnesení 049/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Závěrečný účet kraje za rok 2019, schválení řádné účetní závěrky kraje za účetní období
roku 2019
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019
Anna Krištofová uvedla, že kraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po
skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku
zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje.
Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření
a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření, případně řešení ztráty. Součástí
závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.
Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2019
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Jedná se o povinnost schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, mezi něž se
řadí i územně samosprávné celky, která, vyplývá ze zákona. Pro schválení účetní závěrky je
vyhláškou dána povinnost předkládat schvalujícímu orgánu schvalovanou účetní závěrku, která
se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu
o změnách vlastního kapitálu. Další povinným podkladem je závěrečná inventarizační zpráva
o výsledku inventarizace k 31. 12. 2019, roční zpráva interního auditu za rok 2019 a zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2019. Schvalujícím orgánem
schvalované účetní závěrky Kraje Vysočina sestavené k rozvahovému dni je dle zákona
Zastupitelstvo Kraje Vysočina, jemuž je i v průběhu účetního období zajištěn elektronický přístup
k mezitímním (čtvrtletním) závěrkám a roční účetní závěrce na webové stránce kraje v odkazu:
hospodaření transparentně/rozpočet kraje/rozpočet/výkazy. O úkonu schválení (případně
neschválení) účetní závěrky zpracuje následně Kraj Vysočina protokol (nad rámec usnesení
zastupitelstva kraje).
Účetní závěrka za účetní období roku 2019 byla dne 25. 2. 2020 odeslána do centrálního
systému účetních informací státu (CSUIS). Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolními
chody v tomto systému a přijetí účetní závěrky do CSUIS proběhlo bez připomínek Ministerstva
financí.
Usnesení 050/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2019 bez výhrad;
 schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu FV-04-2020-07, př. 1;
 schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Z následného jednání se omluvil člen výboru Rudolf Chloupek
8. Střednědobý výhled rozpočtu
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová uvedla, že kraj je dle zákona povinen sestavovat střednědobý výhled rozpočtu
nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se
o pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření kraje.
Tento střednědobý výhled rozpočtu je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční
bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu. Podrobně okomentovala
předpoklady, na základě kterých byl sestaven předkládaný střednědobý výhled rozpočtu kraje.
Výsledná podoba střednědobého výhledu rozpočtu je zatížena zejména rizikem spočívajícím
v šíření nového typu koronaviru (SARS-CoV-2). Česká ekonomika je zásadním způsobem
ovlivněna pandemií koronaviru a opatřeními přijímanými k zamezení šíření nákazy. Je
nepochybné, že dochází k hlubokému propadu ekonomických aktivit, což s sebou ponese
pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů. V současné době není možné kvalifikovaně
odhadnout míru vývoje daňových příjmů v budoucích letech.
Usnesení 051/04/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
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 schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu
FV-04-2020-08, př. 1;
 vzít na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu bez předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly
Evropské projekty Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu FV-04-2020-08, př. 2
a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují
projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu FV-04-2020-08, př. 3.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 9. července 2020, od 13.00 hodin. Toto
zasedání bude koncipováno jako výjezdní do Havlíčkova Brodu.
10. 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 17. 6. 2020.
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