Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015
konaného dne 17. 2. 2015
Přítomni:
1. Jiří Kvasnička

7. Miroslav Houška

2. Jiří Zvolánek

8. František Bradáč

3. Jaroslav Soukup

9. Jiří Blažek

4. Zdeněk Dobrý

10. Lukáš Vlček

5. Milan Plodík (předseda)

11. Anna Krištofová (tajemnice)

6. Vladimír Bartes
Nepřítomni (omluveni):
1. Rudolf Chloupek

3. Tomáš Dufek

2. Ota Benc (místopředseda)
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
3. Daňové příjmy obcí za rok 2014
4. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
5. Ústní informace o počtu přístupů na Analytické a statistické služby (tedy výstupy
z datového skladu)
6. Diskuze a různé
7. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Milan Plodík, 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.
Na zasedání se dostavil člen výboru Lukáš Vlček.
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:
- „Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů,
z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období
od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014“;

-

Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 2. 2015“;
„Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem
Kraje Vysočina v roce 2015 za období 9. 1. 2015 – 12. 2. 2015 (bez evropských
projektů)“.

Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků
Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od
mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014
Anna Krištofová uvedla, že usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu
kraje Vysočina – odboru ekonomickému rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nabytí movitých věcí
na kraj včetně peněz, a to v rozsahu účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních
fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje. Dále rada kraje uložila
ekonomickému odboru předložit radě kraje dvakrát do roka (na konci 1. a 2. pololetí) přehled
o nabytých účelových dotacích.
Na základě výše uvedeného ekonomický odbor předložil finančnímu výboru přehled o nabytých
účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných
institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 dle materiálu FV-02-2015-02,
př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské
unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných
institucí na evropské projekty za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 dle materiálu
FV-02-2015-02, př. 2.
Rekapitulace stavu řešení úkolu z minulého jednání finančního výboru
Anna Krištofová provedla rekapitulaci stavu řešení úkolu z minulého jednání výboru a podrobně
okomentovala zpracovaný přehled objemu závazků z minulých let v letech 2010 – 2014.
V průběhu zasedání finančního výboru se dostavil Vladimír Novotný.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 9. 2. 2015
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc
leden až únor 2015 a obsahuje informaci o první únorové tranši. Ve sledovaném období je
plnění daňových příjmů o 17 978 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok
2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 538 189 tis. Kč, což je
o 148 982 tis. Kč méně než za stejné období roku 2014, tj. 78,3 %.
Z těchto údajů nelze činit žádné závěry pro další období roku.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2015 za období 9. 1. 2015 – 12. 2. 2015 (bez evropských projektů)
Anna Krištofová k přehledu rozpočtových opatření sdělila, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.
Na základě požadavků členů výboru okomentoval Vladimír Novotný rozpočtové opatření:
- č. 6 (1 808,8 tis. Kč - Na úhradu soudních nákladů).
Usnesení 006/02/2015/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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3. Daňové příjmy obcí za rok 2014
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová informovala, že od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela zákona o rozpočtovém
určení daní, která znamenala zvýšení daňových příjmů obcí. V roce 2014 jsou daňové výnosy
(pouze na sdílených daních) obcí o 325 117 738,29 Kč vyšší než v roce 2013. Průměrný
meziroční nárůst činí 6,86 %.
Usnesení 007/02/2015/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o daňových příjmech obcí Kraje Vysočina za rok 2014.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje přehled dotací ze státního rozpočtu
do rozpočtu obcí. Jednou z dotací je příspěvek na výkon státní správy. Obce vykonávají např.
evidenci obyvatel. Příspěvek je vypočítáván Ministerstvem financí dle algoritmu. Algoritmus ve
svých základech vychází z počtu obyvatel (údaje statistického úřadu), zda má obec matriku
a stavební úřad, zda jde o pověřený obecní úřad, nebo úřad s rozšířenou působností. Příspěvky
jsou obcím zasílány dvakrát do roka. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. V průběhu
roku dostávají obce ještě účelové dotace (např. dotace na volby), které podléhají finančnímu
vypořádání. V letošním roce budou poprvé v tomto režimu vyplaceny příspěvky na sociální
služby.
Usnesení 008/02/2015/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o dotacích ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Ústní informace o počtu přístupů na Analytické a statistické služby (tedy výstupy
z datového skladu)
Anna Krištofová podala informace zpracované Danou Buřičovou, vedoucí odboru analýz
a podpory řízení, o počtech přístupů za období 1. 1. 2014 – 13. 2. 2015 (přístupy do datového
skladu, Rozpočet hrou, na web Rozpočet, Rozpočet populárně, počty přístupů k reportům interní datový sklad).
Usnesení 009/02/2015/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
ústní informaci o počtu přístupů na Analytické a statistické služby.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze a různé
Vladimír Novotný uvedl, že by bylo vhodné na příští zasedání finančního výboru zařadit
informace ohledně novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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rozpočtů. Informace o možném dopadu na poskytování dotací a příspěvků v rámci Kraje
Vysočina a obcí kraje.
Úkol: Na příští zasedání finančního výboru pozvat Karla Kotrbu, vedoucího oddělení právního
a krajského živnostenského úřadu.
Odpovědnost: předseda, koordinátorka
Termín: 10. 3. 2015
Zdeněk Dobrý informoval o dopadech novelizovaného ustanovení §6 odst. 4 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 10. března 2015, od 15.00 hodin.
7. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Milan Plodík
předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ing. Anna Krištofová
tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 18. 2. 2015.
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