Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2022
konaného dne 18. 7. 2022
Přítomni:
1. Jaromír Pařík

6. Benjamin Činčila

2. Rudolf Chloupek

7. Karel Dvořák

3. Martin Kukla (předseda)

8. Jana Kiesewetterová

4. Petr Kozel (místopředseda)

9. Miloň Slabý

5. Pavel Nevrkla
Nepřítomni (omluveni):
1. Radek Zlesák

4. Jan Matějů

2. Vojtěch Prchal

5. Pavel Tulis (tajemník)

3. Karel Kratochvíl
Hosté:
1. Miroslav Houška (náměstek hejtmana Kraje Vysočina) 3. Zdeněk Berka (OM)
2. Markéta Bergerová (OE)

4. Ondřej Hájek (ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje;
3. Informace o investičních akcích Kraje Vysočina;
4. Diskuze a různé;
5. Závěr.
Zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2022 dne 18. 7. 2022 se
uskutečnilo jako výjezdní na hradě Kámen. V úvodu přivítal členy i hosty výboru ředitel Muzea
Vysočiny Pelhřimov, p. o. Ondřej Hájek.
1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
Martin Kukla, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy schválen.
Martin Kukla provedl rekapitulaci plnění úkolů z minulého jednání výboru.
Úkol: Seznámení s účty Kraje Vysočina a s jejich objemy.
Splněno: Markéta Bergerová na jednání výboru seznámila přítomné se stavem finančních
prostředků na bankovních účtech kraje v jednotlivých bankách k 14. 7. 2022.
V průběhu jednání se dostavili člen výboru Rudolf Chloupek a místopředseda výboru Petr Kozel.
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
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Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje
Miroslav Houška okomentoval podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíce
leden až červenec 2022 a obsahující informaci o první červencové tranši. Ve sledovaném
období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 58,33 %, tj. 3 191 027 tis. Kč, ve
skutečnosti je plnění daňových příjmů o 500 603 tis. Kč vyšší. Skutečné plnění daňových příjmů
za sledované období činí 3 691 631 tis. Kč, což je o 362 634 tis. Kč více než za období leden až
červenec minulého roku (obě tranše), tj. 110,9 % a zároveň o 559 298 tis. Kč více oproti I. tranši
2021 (117,9 %).
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2022 za období 8. 6. 2022 – 12. 7. 2022 (bez kapitoly Evropské projekty)
a provedených v období 31. 5. – 28. 6. 2022 (kapitola Evropské projekty)
Miroslav Houška k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje přehled rozpočtových
opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje. Upozornil na rozpočtové opatření
týkající se finančních prostředků ze SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje.
Usnesení 036/05/2022/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o investičních akcích Kraje Vysočina
Zdeněk Berka uvedl, že pro rok 2022 byly v rozpočtu na kapitole Nemovitý majetek schváleny
finanční prostředky ve výši 1,5 mld. Kč po započtení nespotřebovaných výdajů loňského roku.
V příloze M1 školství je rozpočet ve výši 524 mil. Kč (k 18. 7. 2022 čerpání 40 %), příloha M2
zdravotnictví 442 mil. Kč (čerpání 51 %), příloha M3 kultura 20 mil Kč (čerpáno 9 %), příloha M4
sociální věci 311 mil. Kč (čerpání 51 %), příloha M5 sídlo kraje 331 mil. Kč (čerpáno 57 %). Dále
informoval o největších projektech, které budou v letošním roce ukončeny (dokončení
operačních sálů v Nemocnici Třebíč, rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Jihlava,
sídlo kraje budova E, přístavba Domova Ždírec v areálu Nemocnice Jihlava). Nemocnice Jihlava
pavilon geriatrické a následné péče a parkovací dům – připravena veřejná zakázka na výběr
zhotovitele projektové dokumentace, v letošním roce bude zahájena veřejná zakázka.
Nemocnice Třebíč parkovací dům – vysoutěženo počátkem letošního roku, probíhají projektové
práce, následně bude zahájena veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Pelhřimov depozitář –
ukončují se projektové práce, akce převedena z rozpočtu kraje na evropské projekty.
Miroslav Houška informoval o investičních akcích v oblasti doprava. Největšími dokončovanými
akcemi spolufinancovanými z evropských dotací jsou např. severozápadní obchvat Velké
Bíteše, obchvat Lukavce. Menšími akcemi jsou např. silnice Častrov-Veselá.
Usnesení 037/05/2022/FV
Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace o investičních akcích Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 8. září 2022 od 15.00 hodin.
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Pro členy a hosty výboru byla připravena komentovaná prohlídka hradu Kámen a prohlídka
nedaleké kaple Panny Marie Bolestné, která je po několikaleté kompletní rekonstrukci včetně
restaurování mobiliáře od 1. 7. 2022 otevřena veřejnosti. Po dobu prohlídky se členům a hostům
věnoval Ondřej Hájek.
Martin Kukla poděkoval Ondřeji Hájkovi za možnost konání výjezdního zasedání v prostorách
hradu.
5. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.
Ing. Martin Kukla
předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Ing. Markéta Bergerová
vedoucí oddělení účetnictví
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 19. 7. 2022.
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