Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2009
konaného dne 14. 7. 2009
Přítomni:
1. Stanislav Hanuš

7. Oldřich Sedlák

2. Rudolf Chloupek

8. Zdeněk Dobrý (předseda)

3. Jaroslav Soukup

9. Josef Zahradníček

4. Oldřich Chvátal

10. Miroslav Houška

5. Stanislav Cejpek (místopředseda)

11. Anna Krištofová (tajemnice)

6. Miloš Vystrčil
Nepřítomni (omluveni):
1. Josef Vašíček
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí;
3. Fond Vysočiny – čerpání za 1. pololetí roku 2009;
4. Závěrečný protokol z kontroly v Nemocnici Třebíč;
5. Diskuse a různé;
6. Závěr.

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Zdeněk Dobrý, 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 - tento návrh byl schválen 10 hlasy. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky. Úkoly byly splněny.

2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 7. 2009“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem
kraje Vysočina v roce 2009 za období 5. 6. 2009 – 9. 7. 2009“.
A. Krištofová předložené podkladové materiály okomentovala. Plnění daňových příjmů je oproti
rozpočtu nižší. Nižší je také v porovnání s předchozím rokem. Dále okomentovala podkladový
materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem
kraje Vysočina v roce 2009 za období 5. 6. 2009 – 9. 7. 2009“.
Usnesení 029/07/2009/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Fond Vysočiny – čerpání za 1. pololetí roku 2009
A. Krištofová okomentovala podkladový materiál „Čerpání Fondu Vysočiny dle grantových
programů – červen 2009“, který členové výboru obdrželi s předstihem. Dodala, že tučně
vyznačené grantové programy jsou již uzavřeny.
Usnesení 030/07/2009/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o „Fondu Vysočiny – čerpání za 1. pololetí roku 2009“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Závěrečný protokol z kontroly v Nemocnici Třebíč
J. Soukup předal členům výboru informace o proběhlé kontrole v Nemocnici Třebíč. Dodal, že
vše je podrobně sepsáno ve zprávě, která byla členům předčasně předána.
O. Sedlák dodal, že ze zprávy není jasné, zda kontrola dopadla dobře nebo špatně.
Z. Dobrý informoval, že výbor má funkci iniciativní a kontrolní a posouzení, zda kontrola dopadla
dobře nebo špatně, je na radě kraje.
J. Soukup dodal, že většinou jde o doporučující závěry.
S. Cejpek doplnil, že z té zprávy vychází spíše neutrální stanovisko.
Z. Dobrý ocenil práci kontrolní skupiny a poděkoval za dobře zpracovaný materiál.
M. Houška poděkoval za velice dobře zpracovaný materiál a dodal, že by mohla následovat
odborná analýza, která by ukázala silné a slabé stránky.
K tomuto tématu se rozvinula krátká diskuse. Z diskuse vzešla následující usnesení.
Usnesení 031/07/2009/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal
Závěrečný protokol z kontroly v nemocnici Třebíč p. o. a
ukládá
předsedovi FV ZK předložit zápis z kontroly, včetně stanovisek, na jednání ZK dne 15. 9. 2009.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 032/07/2009/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo kraje Vysočina
ukládá
Radě kraje Vysočina zabývat se závěry z kontroly v nemocnici Třebíč, p. o. a přijmout
odpovídající opatření a zobecnění pro resort zdravotnictví.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse a různé

Číslo jednací:

KUJI

Číslo stránky

2

V rámci diskuse V. Novotný pohovořil o rekonstrukci Střední uměleckoprůmyslové školy
Jihlava – Helenín.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 1. září 2009, od 15.00.

6. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

PhDr. Zdeněk Dobrý v. r.
předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracoval a zapsal Martin Šalanda dne 21. 7. 2009.
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