Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2009
konaného dne 1. 12. 2009
Přítomni:
1. Stanislav Hanuš

7. Miloš Vystrčil

2. Rudolf Chloupek

8. Oldřich Sedlák

3. Josef Vašíček

9. Zdeněk Dobrý (předseda)

4. Jaroslav Soukup

10. Josef Zahradníček

5. Oldřich Chvátal

11. Miroslav Houška

6. Stanislav Cejpek (místopředseda)

12. Anna Krištofová (tajemnice)

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí (včetně vývoje rozpočtu kraje
1 – 10/2009);
3. Návrh rozpočtu na rok 2010;
4. Termíny zasedání FV ZK v I.pololetí 2010;
5. Průběžná informace z kontroly FV ZK;
6. Diskuse a různé;
7. 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, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Na zasedání se dostavil člen výboru Miloš Vystrčil.
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí (včetně hospodaření kraje k
30. 9. 2009)
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 11. 2009“;
- „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 10/2009“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem
kraje Vysočina v roce 2009 za období 21. 10. 2009 – 26. 11. 2009“.
Anna Krištofová předložené podkladové materiály okomentovala. K plnění příjmů a výdajů
rozpočtu uvedla, že se jedná o stav za prvních 10 měsíců letošního roku. V celkovém
hospodaření vychází přebytek ve výši zhruba 923 mil. Kč, přes 600 mil. Kč však tvoří přímé
výdaje ve školství, proto skutečný přebytek hospodaření je ve výši 291 mil. Kč.
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Vývoj daňových příjmů za 11 měsíců letošního roku - propad oproti schválenému rozpočtu je ve
výši 208 mil. Kč, oproti upravenému rozpočtu je plnění na úrovni 89,9%. Při srovnání daňových
příjmů se stejným obdobím v roce 2008 chybí 437 mil. Kč, procento plnění je 88,7%.
Na zasedání se dostavil člen výboru Miroslav Houška.
K přehledu rozpočtových opatření nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení 048/10/2009/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Návrh rozpočtu na rok 2010
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:
- „Rozpočet kraje 2010“;
- „Rozpočet kraje 2010 – včetně komentáře“;
- „Přílohy k Rozpočtu kraje 2010“.
Přímo na zasedání obdrželi členové finančního výboru podkladový materiál:
- „Změnový dokument k návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 (FV 9/2009 vs. FV
10/2009)“.
Vladimír Novotný sdělil, že rada kraje dne 1. 12. 2009 návrh rozpočtu na rok 2010 projednala
a doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Okomentoval dvě výrazné změny, ke kterým
došlo oproti návrhu rozpočtu, který finanční výbor projednával na posledním zasedání:
- nová struktura – nyní lze velmi snadno porovnat rozpočet roku 2009 a 2010;
- kapitola Evropské projekty – kapitola byla ponížena o téměř 235 mil. Kč, došlo ke
zreálnění, jednotlivé projekty se více přiblížily skutečnosti.
Návrh rozpočtu byl projednán se všemi předsedy politických klubů. Jednalo se především o
dvou zásadních připomínkách, a to evropské projekty a úhrada regulačních zdravotnických
poplatků.
Návrh rozpočtu byl projednán také v rozpočtové komisi, která doporučila schválit rozpočet na rok
2010 tak, jak je navržený.
Podal také informaci o finanční podpoře městům s památkami světového kulturního dědictví
UNESCO. Rada kraje pro tato města doporučila zastupitelstvu kraje poskytnout v roce 2009
finanční dotaci ve výši 350 tis. Kč.
Na zasedání se dostavili členové výboru Oldřich Sedlák a Oldřich Chvátal.
Anna Krištofová doplnila, že rozpočet daňových příjmů je připraven na úroveň roku 2006,
čemuž musely být přizpůsobeny také výdaje. K restrikcím došlo ve všech kapitolách.
Diskutovaná byla také kapitola Evropské projekty – vzhledem k velkému počtu zrealizovaných
projektů v letošním roce, by mělo být saldo v příštím roce kladné.
Následně proběhla k návrhu rozpočtu na rok 2010 diskuse. Členové poděkovali za jeho
přípravu, která nebyla vzhledem k současné ekonomické situaci snadná. Vyjádřili však také
některé své připomínky k tomuto návrhu.
Úkol: zjistit, kolik finančních prostředků vybrala krajská zdravotnická zařízení od pacientů za
regulační poplatky v roce 2009
Odpovědnost: předseda finančního výboru
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Termín: 19. ledna 2010
Usnesení 049/10/2009/FV
Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtu na rok 2010..
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (2 proti, 2 se zdrželi).
4. Termíny zasedání FV ZK v I. pololetí 2010
Zdeněk Dobrý předložil členům výboru návrh termínů zasedání finančního výboru v 1. pololetí
roku 2010: 19. ledna, 16. února, 9. března, 27. dubna, 18. května a 8. června.
Všichni členové výboru s těmito termíny vyjádřili souhlas.
5. Průběžná informace z kontroly FV ZK
Zdeněk Dobrý sdělil, že kontrola byla zahájena 6. listopadu 2009 za přítomnosti Vilibalda
Prokopa s odboru školství, mládeže a sportu, který má tuto problematiku na starosti. Byl
požádán o předložení podkladů potřebných k vyúčtování dotace. Předpokládá se také
namátková kontrola dokladů u dotčených subjektů. Na příštím zasedání výboru budou
předloženy další informace o průběhu kontroly.
6. Diskuse a různé
Zdeněk Dobrý předložil členům výboru návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2010.
Případné připomínky či návrhy na doplnění je možno zaslat e-mailem koordinátorce
(uchytilova.d@kr-vysocina.cz) do 12. ledna 2010.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 19. ledna 2010, od 15.00 hodin.
7. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

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

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 3. 12. 2009.
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