Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2020
konaného dne 3. 9. 2020
Přítomni:
1. Rudolf Chloupek

8. František Bradáč

2. Roman Bence

9. Milan Plodík

3. Jaromír Pařík

10. Karel Dvořák

4. Tomáš Kadlec

11. Ctibor Čepička

5. Leopold Bambula (místopředseda)

12. Emil Dračka

6. Zdeněk Tůma

13. Anna Krištofová (tajemnice)

7. Miroslav Houška (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Ladislav Kobrle

3. Martin Mrkos

2. Renata Smíšková
Hosté:
1. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory) 3. Michal Ňachaj (OK)
2. Jaroslava Kopecká (OE)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2020
5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2020
6. DPH kraje za I. pololetí roku 2020
7. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
8. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2019
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. 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. – 2. 9. 2020
Anna Krištofová okomentovala podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za
měsíce leden až září 2020 a obsahující informaci o první zářiové tranši. Ve sledovaném období

by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 75 %, tj. 3 742 485 tis. Kč., ve skutečnosti je
plnění daňových příjmů o 386 310 tis. Kč nižší (oproti upravenému rozpočtu). Ve sledovaném
období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 75 %, tj. 3 922 500 tis. Kč., ve skutečnosti
je plnění daňových příjmů o 566 325 tis. Kč nižší (oproti původně schválenému rozpočtu).
Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 356 175 tis. Kč, což je
o 759 971 tis. Kč méně než za období leden až září minulého roku (obě tranše), tj. 81,5 %
a zároveň o 545 957 tis. Kč méně oproti I. tranši 2019 (86 %).
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2020 za období 3 7. 2020 – 2. 9. 2020 (bez kapitoly Evropské projekty
a kapitola Evropské projekty)
Miroslav Houška k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje.
K přehledu schválených rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
Usnesení 052/06/2020/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.
Miroslav Houška uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:
Žádost městyse Větrný Jeníkov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh
na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Usnesení 053/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Větrný Jeníkov, IČO 00286842 ve výši
500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-052020-07, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-07, 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 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za
rok 2019
Usnesení 054/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 3 813 350 Kč.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh
na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Usnesení 055/06/2020/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 4 800 000 Kč na pořízení dopravního
automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2020-08, př. 1;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-202008, př. 2;
 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 na poskytnutí dotací.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V průběhu jednání se dostavil člen výboru Tomáš Kadlec.
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí
dotace Městu Chotěboř
Usnesení 056/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 2 012 250 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva o částku 2 012 250 Kč;
 rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní
činnost dotaci Městu Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř,
IČO: 00267538 ve výši 3 402 984 Kč na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-106, př. 1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické
zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 057/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy
sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu
ZK-05-2020-93, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní
ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,
§ 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na
poskytnutí dotace.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

V průběhu jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
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Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje
Vysočina
K navrženému rozpočtovému opatření se rozvinula široká diskuse členů výboru. Finanční
prostředky by měly být využity na investiční výstavbu parkovacího domu. Přítomní se shodli na
problematickém parkování v uvedené lokalitě. V podkladových materiálech, které byly
k dispozici členům výboru, však nebyla uvedena plánovaná kapacita parkovacího domu, celková
investice a tudíž i celkový podíl kraje z celkové investice. Členové výboru se z důvodu
chybějících údajů při následném přijímání usnesení zdrželi hlasování.
Usnesení 058/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO
72052147 dle materiálu ZK-05-2020-09, př. 2;
 rozhodnout zařadit druhou polovinu požadované částky 10 000 000 Kč do rozpočtu Kraje
Vysočina na rok 2021;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS,
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 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 na poskytnutí finančního daru.
Usnesení nebylo přijato (0 hlasů pro, 1 proti, 11 se zdrželo).
FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ –
návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 059/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 o převodu finančních prostředků ve výši 32 931 620 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ
V LESÍCH 2020“;
 vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do
200 000 Kč;
 poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu ZK-052020-123, př. 1;
 uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-123, př. 2.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ
2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 060/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení
§ 2510 - Podpora podnikání o částku 13 323 195 Kč při současném snížení § 6409 - Ostatní
činnosti jinde nezařazené o částku 13 323 195 Kč na realizaci programu „Rozvoj podnikatelů
2020“.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
Předseda výboru přednesl návrh schválit tři následné návrhy na provedení rozpočtových
opatření v bloku.
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Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci
projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ od
Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtového opatření na kapitole
Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou
organizaci
Usnesení 061/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku
3 056 777 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Domovu Jeřabina Pelhřimov,
příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova
důchodců Onšov pro terapeutické účely“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci
projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace
Usnesení 062/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku
1 671 462,21 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč,
příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí sedmé splátky zápůjčky poskytnuté na
realizaci projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní ČechyVysočina-Waldviertel-Mühlviertel" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Usnesení 063/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu
kraje, položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku
47 394,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové
organizaci, na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví
v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" a převedení této částky do Fondu
strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech).
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka
pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365
Usnesení 064/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
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rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu
Učíme se venku příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské
Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu ZK-05-2020-108, př. 1;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní
záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 300 000 Kč s určením pro
příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365 na předfinancování projektu Učíme se venku.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového
SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové
organizace
Usnesení 065/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených
s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny v maximální
výši 10 000 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-20, př. 2;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických
rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní
nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro
Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených
s pořízením nového přístroje SPECT/CT na Oddělení nukleární medicíny.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového
ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové
organizace
Usnesení 066/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 30 % z celkových výdajů spojených
s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši
599 700 Kč dle materiálu ZK-05-2020-19, př. 2;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 599 700 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice
za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 599 700 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov,
příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového
ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj
nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na
kapitole Sociální věci
Usnesení 067/06/2020/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 spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 13 718 000 Kč při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 718 000 Kč;
 rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb a mobilní paliativní
péče v celkové výši 19 189 000 Kč dle materiálů RK-26-2020-33, př. 1upr1 a RK-262020-33, př. 2;
 rozhodnout uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-26-2020-33, př. 3upr1.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2020
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za období leden až červenec 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 068/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 1. – 7. 2020.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2020
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle
odvětví (doprava, sociální péče, kultura, cestovní ruch, zdravotnictví, územní rozvoj a školství).
Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2019 a je rozdělen na hlavní
a doplňkovou činnost. K zápornému výsledku hospodaření vykázanému k 30. 6. 2020 byl
připojen komentář příspěvkových organizací.
Usnesení 069/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
rozbor hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2020.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. DPH kraje za I. pololetí roku 2020
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jaroslava Kopecká uvedla, že Kraj Vysočina měl za I. pololetí roku 2020 povinnost k dani
z přidané hodnoty ve výši 5 536 206 Kč. Z této částky bylo 1 922 562 Kč daní plynoucí z režimu
přenesené daňové povinnosti (PDP). Daň z přidané hodnoty z vlastních ekonomických činností
Kraje Vysočina za I. pololetí 2020 je řádově srovnatelná s loňskou daní. K datu 30. 6. 2019 činila
3 182 370 Kč a k datu 30. 6. 2020 činila 3 613 644 Kč. Během sledovaného období neproběhly
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žádné obchodní aktivity Kraje Vysočina, které by výrazně ovlivnily odvodovou povinnost DPH.
Výše daně v režimu PDP je závislá především na výši investic do budov nemocnic.
Během I. pololetí byly zahájeny velké investiční akce na budovách nemocnic, které jsou
realizovány v režimu PDP, a je u nich uplatňován odpočet DPH. Tyto objekty budou následně
pronajímány ve zdaňovaném nájmu. Jsou to tyto akce:
- Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu a energocentra;
- Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů.
V I. pololetí dále probíhaly investice na majetku nemocnic bez nároku na uplatnění odpočtu
DPH. Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 3,7 a 11) – zateplování budov v rámci
projektu Úspory energií.
Usnesení 070/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o DPH kraje za I. pololetí roku 2020.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Zpráva o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
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. V průběhu roku 2019 ani 2020 nebyl kontokorentní úvěr čerpán ani
splácen. Zůstatek kontokorentního úvěru k 30. 6. 2020 je tedy nula.
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 2207. 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 0,47 % 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 79 778 664,94 Kč. Úhrada jistiny je prováděna od roku 2008 pravidelnými
pololetními splátkami ve výši 12 195 121.96 Kč. Platba za rok 2020 byla provedena ve výši
12 195 121.96 Kč. Splátky jistiny od roku 2007 k aktuálnímu datu činí celkem
292 682 927,04 Kč. Pro další období tedy zbývá uhradit nesplacenou část úvěru ve výši
207 317 072,96 Kč. Druhá úvěrová smlouva (projekt B) byla schválena v roce 2010. První část
úvěru ve výši 125 mil. Kč přijal kraj 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. Za rok 2010 nebyly provedeny žádné platby
úroků ani jistiny úvěru B. Od roku 2011 dosud bylo zaplaceno 69 961 338,67 Kč za úroky, z toho
v roce 2020 3 107 856,82 Kč. V roce 2015 bylo započato i se splácením jistiny, jistina zatím
splacena ve výši 74 052 739,26 Kč, z toho v r. 2020 8 000 512,02 Kč, takže nesplacený zůstatek
úvěru B činí 175 947 260,74 Kč k 30. 6. 2020.
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Nesplacená výše úvěru A+B činí 383 264 333,70 Kč k 30. 6. 2020.
Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 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 071/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o čerpání kontokorentního úvěru u Sberbank a úvěru EIB.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2019
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Michal Ňachaj sdělil, že z celkového počtu 704 obcí a 64 dobrovolných svazků obcí (dále jen
„DSO“) v Kraji Vysočina kontroloři krajského úřadu přezkoumali za rok 2019 hospodaření
632 obcí a 47 DSO. Od druhé poloviny srpna do poloviny prosince 2019 byla vykonána dílčí
přezkoumání hospodaření 444 obcí (z toho 330 obcí nad rámec zákonné povinnosti) a 46 DSO.
Konečná přezkoumání byla provedena v období od konce ledna do poloviny června 2020.
Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR v době od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020
(v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2) bylo v souladu s mimořádným metodickým
doporučením Ministerstva financí provedeno přezkoumání hospodaření 228 obcí a 6 DSO ve
velmi omezeném rozsahu dálkovým způsobem, tj. bez přítomnosti kontrolorů na obcích.
Výsledky přezkoumání dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO:
- 530 (78,5 %) subjektů - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (závěr A);
- 35 (5,2 %) subjektů - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažný charakter
(závěr B);
- 110 (16,3 %) subjektů - byly zjištěny nedostatky závažnějšího charakteru (závěr C).
Celkově lze konstatovat, že při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2019 zjistil krajský úřad ve
srovnání s přechozím obdobím menší počet chyb a nedostatků, a to zejména v účetnictví
a v provádění inventarizací. Do určité míry jsou tyto souhrnné výsledky ovlivněny tím, že
z důvodu dvouměsíčního nouzového stavu nebylo u třetiny obcí vykonáno přezkoumání jejich
hospodaření standardním způsobem, v plném rozsahu předmětu přezkoumání. Současně však
nebyla zjištěna taková závažná rizika, která by mohla významným způsobem nepříznivě ovlivnit
budoucí hospodaření obcí a DSO.
Na internetových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru kontroly jsou k dispozici tyto
aktuální materiály:
- nejčastěji zjišťované nedostatky při přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok
2019;
- tabulkový přehled o nejčastěji zjišťovaných nedostatcích v hospodaření obcí Kraje
Vysočina za roky 2017 až 2019 (podle jednotlivých oblastí přezkoumání hospodaření).
Usnesení 072/06/2020/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
analýza výsledků přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina za rok 2019.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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9. Diskuze a různé
Eva Janoušková jménem vedení krajského úřadu poděkovala předsedovi a členům finančního
výboru za vynikající spolupráci.
Miroslav Houška poděkoval členům a hostům výboru za jejich činnost v celém volebním období.
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 7. 9. 2020.
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