Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2014
konaného dne 18. 2. 2014
Přítomni:
1. Jiří Kvasnička

6. Vladimír Bartes

2. Jiří Zvolánek

7. Ota Benc (místopředseda)

3. Jaroslav Soukup

8. Miroslav Houška

4. Zdeněk Dobrý (předseda)

9. Jiří Blažek

5. Milan Plodík

10. Anna Krištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Rudolf Chloupek

3. František Bradáč

2. Tomáš Dufek

4. Lukáš Vlček

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
3. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2013;
4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden
- prosinec 2013;
5. DPH Kraje Vysočina za rok 2013;
6. Diskuze a 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 jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje
Členové finančního výboru obdrželi podkladové materiály:
- „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 18. 2. 2014“;
- „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem
Kraje Vysočina v roce 2014 za období 17. 1. 2014 – 13. 2. 2014 (bez evropských
projektů)“.

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 18. 2. 2014
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc
leden až únor 2014. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 142 421 tis. Kč vyšší než
alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů za
sledované období činí 687 171 tis. Kč, což je o 73 273 tis. Kč méně než za stejné období roku
2013.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2013 za období 17. 1. 2014 – 13. 2. 2014 (bez evropských projektů)
Anna Krištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.
Na základě požadavku členů výboru okomentoval Vladimír Novotný rozpočtové opatření:
- č. 29 (200 tis. Kč - Circle of Life, o.p.s., Koněšín – dotace na financování provozních
nákladů sociální služby následné péče).
Usnesení 006/02/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2013
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:
- „Finanční vypořádání Kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2013“.
Anna Krištofová uvedla, že v rámci vypořádání za rok 2013 byly do státního rozpočtu vráceny
nespotřebované státní účelové transfery, které kraj obdržel v roce 2013 od ústředních orgánů.
Celková výše finančních prostředků, které se z rozpočtu kraje vrací do státního rozpočtu, činí
1 490 tis. Kč.
Miroslav Houška se dotázal v souvislosti s vratkou dotace pro soukromé školy, kde
k nedočerpání dotace došlo z důvodu snížení počtu žáků, zda má kraj informace z ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy o postupu vůči soukromým školám, které nemají dostatek žáků.
K tomuto problému se vyjádřil Vladimír Novotný.
Úkol: Předložit členům finančního výboru informace odboru školství, mládeže a sportu
o počtech žáků na soukromých školách.
Odpovědnost: tajemnice, koordinátorka
Termín: 18. 3. 2014
Členové výboru dále diskutovali o nevyčerpaných prostředcích na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů.
Usnesení 007/02/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o finančním vypořádání Kraje Vysočina se státním rozpočtem za rok 2013.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden - prosinec
2013
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:
- „Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec
2013“.
Anna Krištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013. Zpráva o plnění příjmů
a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok
2013 a má následujících 8 částí:
1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2013
 včetně kapitoly Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 884 mil. Kč)
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2013
 pouze kapitola Evropské projekty (saldo zdrojů a výdajů činí 269 mil. Kč)
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 12/2013
 bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství (saldo zdrojů a výdajů
činí 614 mil. Kč)
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 12/2013
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 12/2013
6) Sociální fond za období 1 – 12/2013
7) Fond Vysočiny za období 1 – 12/2013
8) Fond strategických rezerv za období 1 – 12/2013
Usnesení 008/02/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v období leden - prosinec 2013 dle
materiálu FV-02-2014-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. DPH Kraje Vysočina za rok 2013
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:
- „Informace o DPH za rok 2013“.
Anna Krištofová informovala, že v průběhu roku 2013 měl Kraj Vysočina za každý měsíc
daňovou povinnost. Na účet Finančního úřadu bylo uhrazeno celkem 15 790 199 Kč. V této
částce je zahrnuta i daň ve výši 7 144 976 Kč, kterou platí Kraj Vysočina z titulu přenesené
daňové povinnosti u stavebních a montážních prací provedených na majetku kraje.
Daňová povinnost kraje vyplývá hlavně z příjmů z pronájmu budov nemocnic, u kterých byl při
jejich budování uplatněn odpočet DPH. Na konci roku byla odvedena DPH z prodeje pozemku
v Hruškových Dvorech firmě CETIMUM (základ daně 9 993 500 Kč a daň 2 098 635 Kč).
Během roku má Kraj Vysočina plný nárok na odpočet DPH pouze u vstupů, které jsou plně
využity pro ekonomickou činnost (např. soukromé telefony, CESNET). V daňovém přiznání za
měsíc prosinec byl zpětně uplatněn odpočet v poměrné části u vstupů, které byly použity pro
výkon veřejné správy, ekonomickou činnost i osvobozená plnění.
Zdaňovacím obdobím Kraje Vysočina pro rok 2014 podle § 99 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zůstává kalendářní měsíc (obrat Kraje
Vysočina za předcházející kalendářní rok přesáhl 10 mil. Kč).
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Usnesení 009/02/2014/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o DPH Kraje Vysočina za rok 2013.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze a závěr
Zdeněk Dobrý informoval, že členům finančního výboru budou čtvrtletně předávány informace
o počtu vstupů do datového skladu.
Anna Krištofová uvedla, že došlo k seznámení kolegů s důsledným předkládáním rozpočtových
opatření nad 2 mil. Kč finančnímu výboru k projednání, a to před jednáním zastupitelstva kraje
(viz zápis č. 1/2014 ze dne 21. 1. 2014).
Anna Krištofová dále informovala, že na jednání komise rozpočtové, pro zaměstnanost
a podnikání č. 1/2014 dne 7. 2. 2014 bylo diskutováno o tom, že prostředky, které kryjí
disponibilní zůstatek, jsou vedle běžného účtu uloženy na termínovaném vkladu, a to ve výši
100 mil. Kč u J&T banky. Tento vklad je úročen sazbou 1,85 %. Předseda rozpočtové komise
uvedl, že jeho město zhodnocuje volné finanční prostředky u téže banky sazbou až přes 3 %.
Anna Krištofová byla pověřena prověřením možnosti vyššího úročení u J&T banky. V případě
této možnosti bude na některé z dalších zasedání připravena pro členy finančního výboru
prezentace.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 18. března 2014, od 15.00 hodin.
Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

PhDr. Zdeněk Dobrý
předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Krištofová
tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 19. 2. 2014.
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