Zápis č. 1
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 18. března 2009

Přítomni:

Nepřítomni:

JUDr. Ing. Petr Wisiński
Jan Jančí
Jiří Kropáč, Ing.
František Kubíček

Omluveni:

Bohumil Moudrý

Alexandr Černý, Dr.

Zdeněk Muroň, Ing.

Marie Fomiczewová, Bc.

Miroslav Němec, Ing.

Jiří Lajtoch, Ing.

Milada Novotná

Hosté:

Jiří Petřek, Ing.

RNDr. Ivan Kosatík

Iva Pluhařová
Jaromír Sedlák, Mgr.
František Schröpfer, Ing.
Otakar Smejkal, Ing.
František Špalek, Ing.
Jiří Juřena, Ing., tajemník výboru

Program:
1.
Zahájení a předání dekretů o volbě
2.
Představení ekonomického odboru
3.
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – rozpočtové změny
4.
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního rozpočtu
5.
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního rozpočtu DODATEK
6.
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - dotace (příspěvky) ze státního rozpočtu obcím
Olomouckého kraje na rok 2009
7.
Různé
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Zápis:
8.

Ad 1. Zahájení a předání dekretů o volbě
Zasedání Finančního výboru zahájil náměstek hejtmana RNDr. Kosatík. Představil
předsedu a tajemníka Finančního výboru. Stručně informoval členy Finančního
výboru o náplni činnosti Finančního výboru. Členové Finančního výboru byli vyzváni,
aby se představili a následně jim byly předány dekrety o volbě. Další jednání
Finančního výboru řídil předseda JUDr. Ing. Petr Wisiński.
Členům Finančního výboru byl předložen program ke schválení. Program byl
schválen všemi hlasy (14).

9.

Ad 2. Představení ekonomického odboru
K tomuto bodu bylo dáno slovo tajemníkovi Finančního výboru Ing. Juřenovi (vedoucí
ekonomického odboru). Ing. Juřena seznámil výbor s činností ekonomický odbor
a následně vedoucí oddělení ekonomického odboru stručně představili příslušné
oddělení:
 oddělení rozpočtu a financování (Ing. Petra Vítková)
 oddělení majetkové a správní (Ing. Michal Obrusník)
 oddělení účetnictví (RNDr. Vlasta Vaidová)
K tomuto bodu Ing. Juřena podotkl, že se Olomoucký kraj stal od 1. 4. 2009 plátcem
DPH.

10. Ad 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – rozpočtové změny
Souhrnné informace k tomuto bodu podal Ing. Juřena zejména k systému
rozpočtových změn včetně schvalování Radou Olomouckého kraje a Zastupitelstvem
Olomouckého kraje. Informoval členy Finančního výboru, že Zastupitelstvo
Olomouckého kraje usnesením č. UZ/2/13/2008 ze dne 17.12.2008 schválilo
rozpočet Olomouckého kraje na rok 2009 a zmocnilo Radu Olomouckého kraje
k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje,
k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu a
státních fondů a k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody
příspěvkovým organizacím zřizovaných Olomouckým krajem do rozpočtu
Olomouckého kraje, k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých
odvětví, ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad
Olomouckého kraje. Dále zmocnilo Radu Olomouckého kraje k rozdělování dotací na
přímé náklady na vzdělávání, které budou poukazovány zálohově školským
příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým
organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem a současně zmocnilo
Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích
čerpání z úvěrového rámce u České spořitelny, a. s., pro financování individuálních
projektů a globálních grantů a dílčích čerpání z úvěru EIB a úvěrového rámce z EIB.
K tomuto bodu byla vedena rozsáhlá diskuze. Ing. Schröpfer se dotazoval na tabulku
meziročního srovnání daňových příjmů (bude předloženo na dalším Finančním
výboru)
Členové Finančního výboru se dohodli, že na dalších zasedáních Finančního výboru
budou seznámeni s rozpočtovým procesem Olomouckého kraje.
Strana 2 (celkem 3)

11. Ad 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního rozpočtu
K tomuto bodu hovořil a podrobný komentář podal Ing. Juřena. Uvedl, že tyto dotace
jsou jak pro obce, tak pro příspěvkové organizace (konkrétní částka na konkrétní
účel), jedná se o tzv. „průtokové peníze“, které kraj nemůže ovlivnit.
12. Ad 5. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního rozpočtu
– DODATEK
K tomuto bodu hovořil a podrobný komentář podal Ing. Juřena.
13. Ad 6. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - dotace (příspěvky) ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2009
O tomto bodu informoval členy Finančního výboru Ing. Juřena. Uvedl, že tento
materiál je dělen na „příspěvek na školství“, „příspěvek na výkon státní správy“
a „dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadu obcím“.
Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních,
mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v
nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při
zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a dále pro přípravné stupně
speciálních škol zřizovaných obcemi. Propočtový ukazatel činí 1 401,- Kč
na dítě/žáka.
Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených
s výkonem státní správy.
Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím
je určena na úhradu provozních výdajů těchto zařízení. Obecně lze konstatovat,
že nárůst příspěvku na výkon státní správy činí meziročně 3%.
14. Ad 7. Různé
V bodu různé byly Finančnímu výboru předloženy k projednání „daňové příjmy“,
ke kterým podal podrobné informace Ing. Juřena. Ing. Juřenovi bylo uloženo, aby na
další zasedání Finančního výboru předložil porovnání daňových příjmů s rokem
předešlým (r.2008).
Byly navrženy další termíny zasedání Finančního výboru a to:
21.4.2009 ve 14:00 hod.,
16.6.2009 ve 14:00 hod. (případně 23.6.2009).
V případě nepřítomnosti předsedy JUDr. Ing. Petra Wisińského byl zvolen zástupcem
předsedy Ing. Jiří Petřek.
Bylo dohodnuto, že se budou Ing. Juřenovi zasílat e-mailem náměty činností
Finančního výboru.
V Olomouci dne 19. března 2009
……………………………….

JUDr. Ing. Petr Wisiński
předseda výboru
Přílohy:

Prezenční listina

Strana 3 (celkem 3)

