Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 6/2017
konaného dne 19. 10. 2017
Přítomni:
1. Karel Borek

6. Ota Benc (předseda)

2. Stanislava Prokešová

7. Josef Březka (místopředseda)

3. Martin Kukla

8. Josef Hnik

4. Vladimír Malec

9. Radek Koten

5. Miroslav Prokeš
Nepřítomni (omluveni):
1. Karel Pačiska

5. Helena Novotná

2. Petr Vaněk

6. Ladislav Vejmělek

3. Tomáš Kučera

7. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

4. Tomáš Havlík
Hosté:
1. Anna Krištofová (OE)

3. Petr Holý (ORR)

2. Ivona Hájková (ORR)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí, návrh Rozpočtu Kraje Vysočina
na rok 2018
3. Evropský region Dunaj Vltava – aktuální informace o činnosti
4. Informace o vyhodnocení GP FV Rozvoj podnikatelů 2017
5. Informace o průběhu 10. zasedání Regionální stále konference KV
6. Diskuse a různé
7. Závěr
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
Ota Benc, předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina,
zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je
komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí, návrh Rozpočtu Kraje Vysočina
na rok 2018
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 17. 10. 2017
Anna Krištofová uvedla, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce
leden až říjen 2017 a obsahuje informaci o druhé říjnové tranši. Ve sledovaném období je plnění

daňových příjmů o 325 672 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok
2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 909 005 tis. Kč, což je
o 338 719 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 109,5 %.
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018
Anna Krištofová okomentovala pracovní verzi připravovaného rozpočtu kraje na rok 2018.
Zaměřila se zejména na rozdíly oproti rozpočtu na rok 2017. Většina kapitol zaznamenává
zvýšení, které je způsobeno jednak dopady v oblasti mezd a platů, jednak zvýšenými potřebami.
Velkou dynamiku zaznamenává kapitola Nemovitý majetek, v rámci níž budou realizovány
stavby ve zdravotnictví, školství, sociálních věcí i kultury. Velký objem vykazuje rovněž kapitola
Evropské projekty, která bude financována zapojením Fondu strategických rezerv. Protože se
očekává velké čerpání tohoto fondu, bude dobré podpořit jeho tvorbu. Proto pokud dojde ještě
k plánovanému zvýšení daňových příjmů, bylo by dobré část těchto příjmů naplánovat ve
výdajích jako převod do Fondu strategických rezerv. Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve svých
zdrojích a výdajích.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2017 za období 22. 6. 2017 – 13. 9. 2017 (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 021/06/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Evropský region Dunaj Vltava – aktuální informace o činnosti
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Pro členy komise byla připravena prezentace „Zpráva o činnosti ERDV v roce 2017“, kterou
Ivona Hájková podrobně okomentovala.
Mezinárodní spolupráce v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava je realizována na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 26. 6. 2012. Evropský region Dunaj-Vltava byl
založen 30. 6. 2012 jako společenství bez právní subjektivity, s rotujícím předsednictvím
7 členských regionů. Předsedajícím regionem v roce 2017 bylo Dolní Bavorsko.
Těžiště práce ERDV:
- Nadále funguje 7 znalostních platforem, v rámci kterých vznikají projekty financované
především z programů EÚS, hlavním úkolem platforem je především funkce síťovací;
- Jazyková ofenzíva“ (= podpora výuky jazyka sousedů) jako společné téma prezentující
ERDV v roce 2017.
Ostatní aktivity v rámci ERDV:
- Cyklopublikace „28 nejhezčích jednodenních výletů po ERDV“ + doprovodná soutěž
o nejlepší fotografii z představených cyklotras (4 trasy za každý ze 7 regionů);
- Videa prezentující VŠ na území ERDV;
- Rozpracování střednědobých témat, kterými by se mohlo ERDV v budoucnu zabývat;
- Prezentace na řadě akcí pro širokou i odbornou veřejnost.
Kraj Vysočina:
- garantuje znalostní platformu Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh;
- prezentace na řadě akcí v souvislosti s propagací výuky NJ v regionu;
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-

prezentace na akcích pro veřejnost;
příprava předsednictví Kraje Vysočina v ERDV v roce 2018:
- téma předsednictví „ERDV jako aktivní a soudržný region“.

Usnesení 022/06/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o vyhodnocení GP FV Rozvoj podnikatelů 2017
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Pro členy komise byla připravena prezentace „Vyhodnocení grantového programu Rozvoj
podnikatelů 2017“, kterou Ivona Hájková podrobně okomentovala. Grantový program Rozvoj
podnikatelů byl zaměřen na pořízení technologií a výrobních prostředků (i použitých) v oblasti
zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Příjemci dotace byly podnikatelské subjekty do
50 zaměstnanců. Finanční alokace činila 10 mil. Kč, hodnota dotace 30 až 150 tis. Kč.,
spolufinancování (podíl žadatele) 60 %. Program byl vyhlášen 9. 5. 2017. Ze 114 došlých
žádostí bylo vybráno k podpoře 82 žádostí v celkovém objemu 9 999 067 Kč. Převažující
zaměření žádostí vybraných k podpoře je zpracování dřeva, výroba nábytku a stavební výroba.
Dotace bude schválena na jednání rady kraje dne 24. 10. 2017.
Usnesení 023/06/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informace o vyhodnocení GP FV Rozvoj podnikatelů 2017.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o průběhu 10. zasedání Regionální stále konference KV
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Pro členy komise byla připravena prezentace „Zpráva o činnosti ERDV v roce 2017“. V rámci
prezentace Petr Holý podrobně okomentoval přehled čerpání v operačních programech za Kraj
Vysočina, aktualizaci Regionálního akčního plánu a integrované nástroje.
Na základě dotazu Oty Bence vysvětlil Petr Holý činnost místních akčních skupin. Jednotlivé
výzvy MAS v Kraji Vysočina, stejně jako jejich schválené strategie lze dohledat na stránkách
MMR ČR: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy
Usnesení 024/06/2017/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o průběhu 10. zasedání Regionální stále konference KV.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 23. listopadu 2017, od 13.00 hodin.
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7. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Mgr. Ota Benc
předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
Ing. Anna Krištofová
vedoucí ekonomického odboru
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 23. 10. 2017.
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