Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2017
konaného dne 15. 6. 2017
Přítomni:
1. Jaromír Pařík

7. František Bradáč

2. Ladislav Kobrle
3. Jan Tecl

8. Milan Plodík

4. Martin Mrkos

10. Emil Dračka

5. Zdeněk Tůma

11. Anna Krištofová (tajemnice)

9. Ctibor Čepička

6. Miroslav Houška (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Rudolf Chloupek

4. Ladislav Med (místopředseda)

2. Roman Bence

5. Zdeněk Dobrý

3. Renata Smíšková
Hosté:
1. Dušan Vichr (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu
2. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2016
3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
4. Rozpočtová opatření
5. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU
6. Zpráva k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016
7. Závěrečný účet kraje za rok 2016, schválení řádné účetní závěrky kraje za účetní období
roku 2016
8. Střednědobý výhled rozpočtu kraje
9. Diskuze a různé
10. 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.
Miroslav Houška provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání výboru. Omluvil
z účasti náměstka hejtmana Josefa Pavlíka.
Milan Plodík podal informaci o průběhu Kontroly efektivnosti nákupu a využívání finančně
náročné přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – Nemocnice
Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov,
Nemocnice Třebíč. Na jednání finančního výboru v září 2017 bude podána následná informace.

2. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2016
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Dušan Vichr okomentoval Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny (dále jen
„FV“). Zpráva obsahuje přehled o čerpání prostředků a správě FV v daném roce a související
komentáře a statistiky za jednotlivé grantové programy a to i včetně analýzy dopadů podpory
z FV na území kraje.
Dušan Vichr upozornil na zaslané mapové podklady, které zobrazují rozložení projektů v Kraji
Vysočina.
Na jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
Dušan Vichr se na základě podnětů a dotazů členů výboru vyjádřil k pomoci žadatelům
(možnost konzultace žádosti s garantem) a o propagaci Fondu Vysočiny.
Usnesení 028/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Závěrečnou zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2016.
Usnesení bylo přijato 10 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. – 7. 6. 2017
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce
leden až červen 2017 a obsahuje informaci o první červnové tranši. Ve sledovaném období je
plnění daňových příjmů o 176 881 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na
rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 973 119 tis. Kč, což je
o 37 315 tis. Kč méně než za stejné období roku 2016, tj. 98 %.
Úkol: Rozesílat elektronicky členům finančního výboru aktuální vývoj daňových příjmů rozpočtu
kraje v období červen – srpen 2017.
Odpovědnost: Anna Krištofová, koordinátorka
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2017 za období 27. 4. 2017 – 14. 6. 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.
Z následného jednání se omluvil člen výboru Jan Tecl.
Usnesení 029/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Rozpočtová opatření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Anna Krištofová a Miroslav Houška uvedli předložené návrhy na rozpočtová opatření:
Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh
na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Usnesení 030/04/2017/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 7 122 666 Kč na pořízení dopravního
automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-20-2017-15, př. 1;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část o částku 7 122 666 Kč při současném snížení kapitoly
Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná
rezerva o částku 7 122 666 Kč;
 uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-15, př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace
na 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017
Usnesení 031/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč společnosti DOC.DREAM services s.r.o., Jana
Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČ: 05386551 na realizaci akce 21. Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Ji.hlava 2017 dle materiálu RK-17-2017-12, př. 3;
 uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2017-12, př. 3;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 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 dle materiálu RK-17-2017-12.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy (1 proti, 3 se zdrželo).
Usnesení nebylo přijato
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace na podporu
aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2017
Usnesení 032/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 rozhodnout:
- poskytnout příjemci DOC.DREAM services s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16,
586 01 Jihlava, IČO: 05386551, dotaci ve výši 350 000 Kč;
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2017-14, př. 2, a
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová
tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 350 000 Kč při

Číslo jednací:

KUJI 45315/2017

Číslo stránky

3

současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky
Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 – návrh na
provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 033/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace
obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-61, př. 1 za podmínek uvedených
v materiálu RK-20-2017-61, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2017-61, př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka
pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě,
příspěvkovou organizaci na projekt „Maturitu zvládneme“
Usnesení 034/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu
„Maturitu zvládneme“ dle materiálu RK-20-2017-57, př. 1;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 2 793 000 Kč z Fondu strategických rezerv
Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládež a sportu, § 3121 –
Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 793 000 Kč s určením pro Gymnázium
Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou
organizaci, na předfinancování projektu „Maturitu zvládneme“.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství,
mládeže a sportu
Usnesení 035/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 1566/23, Jihlava,
IČO: 25514750 ve výši 1 700 000 Kč, dle materiálu RK-20-2017-77, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2017-77, př. 2;
 deklarovat vůli podporovat sportovní činnost v Jihlavě v rámci legislativních mantinelů;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 700 000 Kč (ÚZ 00999) na poskytnutí
dotace pro HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 1566/23, Jihlava, IČO: 25514750 při
současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 1 700 000 Kč (ÚZ 00999).
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Žádost o investiční dotaci na realizaci projetu „Dům sociálních služeb Pacov“, návrh
rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 036/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 20 000 000 Kč Městu Pacov, IČ 00248789, na
realizaci projektu „Dům sociálních služeb Pacov“, dle materiálu RK-20-2017-31, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-20-2017-31, př. 2;
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní
záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999)
s určením na poskytnutí dotace pro Město Pacov, IČ 00248789, Náměstí Svobody 320, 395
01 Pacov, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti
jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999).
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Z následného jednání se omluvil člen výboru Jaromír Pařík.
Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou
organizaci na projekt „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“
Usnesení 037/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací
projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-19-2017-19,
př. 5;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 98 997 000 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 98 997 000 Kč s určením pro Nemocnici
Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu „Zvýšení
kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“;
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici
Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové
techniky“
Usnesení 038/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací
projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ dle materiálu
RK-20-2017-08, př. 5;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 91 900 000 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 91 900 000 Kč s určením pro Nemocnici
Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu
„Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí
dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro
pořadatelství MS v softballu 2019
Usnesení 039/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu,
§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 083 000 Kč při současném snížení
kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky
Nespecifikovaná rezerva o částku 1 083 000 Kč;
 rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 083 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův
Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 dle materiálu
RK-20-2017-76, př. 1.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism,
příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových
témat a zavedení turistické karty na Vysočině“
Usnesení 040/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina
Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu
„Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ dle
materiálu RK-20-2017-18, př. 4;
 schválit převod finančních prostředků ve výši 1 620 000 Kč z Fondu strategických rezerv do
rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí
zápůjčky ve výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu dle
materiálu RK-20-2017-18, př. 4.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Miroslav Houška uvedl, 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
10 mld. Kč, příjmy 7,5 mld. Kč, podíl kraje 2,8 mld. Kč a podíl kraje byl 27,53 %.
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 2017 a výhled plánovaných projektů až do roku
2025.
Usnesení 041/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o čerpání a spolufinancování projektů z fondů EU.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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6. Zpráva k přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová okomentovala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za
rok 2016. V závěru zprávy je uvedeno, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje
za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani nebyla zjištěna rizika, která mohou mít
negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti.
Usnesení 042/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Zprávu k přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Závěrečný účet kraje za rok 2016, schválení řádné účetní závěrky kraje za účetní období
roku 2016
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016
Miroslav Houška sdělil, že se jedná o povinnost schvalování účetních závěrek vybraných
účetních jednotek, mezi něž se řadí i územně samosprávné celky, která, vyplývá ze zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
popisuje proces schvalování účetní závěrky. Postup schvalování účetní závěrky pro kraj je dále
upraven ve vnitřním předpise Směrnice k oběhu a přezkušování účetních dokladů č. 4/2015
(čl. 34).
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. 2016, roční zpráva interního
auditu za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016.
Schvalujícím orgánem schvalované účetní závěrky Kraje Vysočina sestavené k rozvahovému
dni je dle zákona Zastupitelstvo Kraje Vysočina.
O úkonu schválení (případně neschválení) účetní závěrky zpracuje následně Kraj Vysočina
protokol (nad rámec usnesení zastupitelstva kraje). Účetní závěrka za účetní období roku 2016
byla dne 24. 2. 2017 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 043/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2016.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
Anna Krištofová uvedla, 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

Číslo jednací:

KUJI 45315/2017

Číslo stránky

7

o použití přebytku hospodaření, případně řešení ztráty. Nedílnou součástí závěrečného účtu je
i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů
a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního
zůstatku základních běžných účtů za rok 2016, přehled o financování projektů
spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu
rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných
příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru
EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2016 a informace o dluhové službě. V přílohách jsou pak
obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o čerpání rezerv na
položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické
a koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších
investičních akcí realizovaných krajem v roce 2016, přehled výsledků hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2016 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M).
Usnesení 044/04/2017/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2016 bez výhrad;
 schválit
 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálu FV-04-2017-07, př. 1;
 návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.1 materiálu
FV-04-2017-07, př. 1.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Z následného jednání se omluvil člen výboru Zdeněk Tůma.
Miroslav Houška konstatoval, že finanční výbor není usnášeníschopný.
8. Střednědobý výhled rozpočtu kraje
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
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.
Odbor ve spolupráci se správci kapitol a finančními manažery jednotlivých projektů sestavil
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020. Přílohy obsahují souhrnný střednědobý
výhled rozpočtu, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty a dále
dlouhodobé závazky a pohledávky Kraje Vysočina, rozpis střednědobého výhledu rozpočtu
a předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty
spolufinancované z prostředků Evropské unie.
Anna Krištofová podrobně okomentovala předpoklady, na základě kterých byl sestaven
předkládaný střednědobý výhled rozpočtu kraje.
Na základě podnětu Milana Plodíka byl stanoven následný úkol:
Úkol: Dotázat se na odboru majetkovém, zda se uvažuje s přípravou projektové dokumentace
pro opravu fasády staré budovy a s výstavbou nové budovy Domova ve Věži, příspěvkové
organizaci.
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Odpovědnost: Petr Kolář, koordinátorka
Termín: 13. července 2017
Přítomní členové Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučili zastupitelstvu
kraje:
 schválit střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020 dle materiálu
FV-04-2017-08, př. 1;
 vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
dle materiálu FV-04-2017-08, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly
Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie
dle materiálu FV-04-2017-08, př. 3.
9. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 13. července 2017, od 13.00 hodin.
Toto zasedání bude koncipováno jako výjezdní do Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové
organizace.
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 19. 6. 2017.
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