Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/2015
konaného dne 18. 11. 2015
Přítomni:
1. Jiří Kvasnička

5. Miroslav Houška

2. Jiří Zvolánek

6. František Bradáč

3. Zdeněk Dobrý

7. Jiří Blažek

4. Milan Plodík (předseda)

8. Anna Krištofová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Rudolf Chloupek

4. Ota Benc (místopředseda)

2. Jaroslav Soukup

5. Petr Razima

3. Vladimír Bartes

6. Lukáš Vlček

Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana)
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
Informace o projektech EU
Stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
DPH Kraje vysočina za III. čtvrtletí roku 2015
Diskuze a různé
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 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Milan Plodík provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání výboru.
2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Na zasedání byl členům výboru předložen aktualizovaný materiál „Vývoj daňových příjmů
rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 11. 2015“.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 11. 2015
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíc
leden až listopad 2015. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 338 951 tis. Kč vyšší
než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za
sledované období činí 3 397 868 tis. Kč, což je o 62 784 tis. Kč více než za stejné období roku
2014, tj. 102 %.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2015 za období 22. 10. 2015 – 13. 11. 2015 (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.
Usnesení 054/09/2015/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o projektech EU
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:
- „Ukončené projekty EU“;
- „Projekty EU – nedokončené a plánované“.
Anna Krištofová uvedla, 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
7,5 mld. Kč, příjmy 5,2 mld. Kč, podíl kraje 2 mld. Kč a podíl kraje byl 29,87 %.
Příloha 2 obsahuje nedokončené a plánované projekty EU. Projekty jsou seřazeny podle
jednotlivých odborů krajského úřadu. U každého projektu jsou uvedeny skutečně vydané
a přijaté finanční prostředky od roku 2004 do roku 2015 a výhled plánovaných projektů až do
roku 2022.
Usnesení 055/09/2015/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projektech EU.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Stav přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Milan Plodík uvedl, že návrh rozpočtu kraje byl dne 10. 11. 2015 projednán v jednotlivých
politických klubech a z projednání vzešli některé připomínky.
Anna Krištofová a Vladimír Novotný okomentovali změnový dokument k návrhu rozpočtu Kraje
Vysočina na rok 2016 (materiál FV-09-2015-04, př. 1). Prozatím nedošlo k vypořádání všech
připomínek. Na příštím jednání bude předložen členům výboru konečný návrh rozpočtu.
Usnesení 056/09/2015/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o stavu přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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5. DPH Kraje vysočina za III. čtvrtletí roku 2015
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Anna Krištofová informovala, že Kraj Vysočina odvedl v 3. čtvrtletí roku 2015 na účet Finančního
úřadu celkem 9 243 067 Kč. V této částce je zahrnuta i daň ve výši 6 376 774 Kč, kterou platí
Kraj Vysočina z titulu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací
provedených na majetku kraje. V roce 2015 jsou to hlavně práce spojené s opravami
a případnými demolicemi v areálech nemocnic a s opravami v budovách Krajského úřadu.
V letošním roce uplatňuje Kraj Vysočina odpočet DPH na akci „Nemocnice Pelhřimov –
rekonstrukce oddělení hematologie a transfůzologie“ a odpočet DPH za 3. čtvrtletí byl
7 458 024 Kč.
Usnesení 057/09/2015/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o vývoji DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2015.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 1. prosince 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 19. 11. 2015.
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