Zápis č. 8
ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 27. dubna 2010

Přítomni:

Nepřítomni:

Marie Fomiczewová, Ing.
Jan Jančí
Jaromír Sedlák, Mgr.
Milada Novotná
Bohumil Moudrý, Ing.

Omluveni:

Miroslav Němec, Ing.

JUDr. Ing. Petr Wisiński

Jiří Petřek, Ing.

Jitka Chalánková, MUDr.

Iva Pluhařová

Jiří Kropáč, Ing.

František Schröpfer, Ing.

Otakar Smejkal, Ing.

Zdeněk Muroň, Ing.

Hosté:

František Špalek, Ing.
Alexander Černý, Dr.
Jiří Lajtoch, Ing.
Jiří Juřena, Ing., tajemník výboru
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Program:
1.

Půjčka městu Javorník - povodně

2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – rozpočtové změny

3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – rozpočtové změny - DODATEK

4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2010

5.

Daňové příjmy

6.

Informace o plnění realizace projektu Modernizace silniční sítě v majetku
Olomouckého kraje

7.

Různé
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Zápis:
Zasedání zahájil a řídil Ing. Jiří Petřek. Členy Finančního výboru seznámil s programem.
8.

Ad 1. Půjčka městu Javorník - povodně
K tomuto materiálu podal podrobný výklad Ing. Juřena. Informoval členy Finančního
výboru o tom, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje (usnesením č. UZ/7/6/2009
ze dne 07. 07. 2009) schválilo poskytnutí půjčky městu Javorník na obnovu
vodovodního přiváděcího řadu z pramenišť v Račím údolí, na opravu a obnovu
provozu jímacího objektu povrchové vody na Račím potoce sloužícího k zásobování
pitnou vodou pro město Javorník ve výši 3 000 000 Kč s termínem vrácení půjčky
do 30. 11. 2009. Důvodem poskytnutí půjčky bylo překlenout časový nesoulad mezi
financováním okamžité obnovy dodávek pitné vody a možnosti získání dotace
ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva zemědělství.
Z důvodu zpoždění vyhlášení programu na odstranění povodňových škod vzniklých
při povodni v červnu 2009 ze strany Ministerstva zemědělství požádalo město
Javorník dne 23. 9. 2009 Olomoucký kraj o změnu termínu vrácení půjčky
z původně stanoveného na 30. 11. 2009 na termín 30. 06. 2010 formou dodatku č. 1
k již uzavřené smlouvě o poskytnutí půjčky. Následně město Javorník přípisem
ze dne 30. 3. 2010 požádalo Olomoucký kraj o finanční dar nebo dotaci
na odstraňování následků povodně 06/2009 – Obnova přivaděče pitné vody Račí
údolí. Žádost je zdůvodňována svízelnou finanční situací, do které se město Javorník
dostalo.
Celkové náklady na obnovu přivaděče pitné vody Račí údolí činí 9,37 mil. Kč. Město
Javorník žádá Olomoucký kraj o poskytnutí dotace nebo daru na financování jeho
vlastního podílu ve výši 1,57 mil. Kč (v případě poskytování půjček obcím nenastal
za uplynulých deset let existence kraje žádný případ, že by půjčka byla následně
změněna na dotaci. Jednalo by se o precedent pro další obdobné žádosti).
Na základě výše uvedeného bylo navrženo, aby žádost města Javorník byla řešena
tak, že město vrátí část půjčky ve výši 1 500 000,- Kč ve lhůtě do 30. 6. 2010 s tím,
že termín pro vrácení zbývající části půjčky ve výši 1 500 000 Kč bude prodloužen
do 30. 9. 2012. Doplňující komentář k tomuto bodu podala i Ing. Fomiczewová
(vedoucí Finančního účtárny v Javorníku).

9.

Ad 2. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – rozpočtové změny

10. Ad 3. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – rozpočtové změny - DODATEK
K těmto materiálům podal podrobný výklad Ing. Jiří Juřena, informoval členy
Finančního výboru, že se jedná o standardní položky a dále hovořil zejména
k systému rozpočtových změn včetně schvalování Radou Olomouckého kraje
a Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
11. Ad 4. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2010
Ing. Juřena informoval členy Finančního výboru o tom, že v materiálu
se jedná o informace o vývoji příjmů a výdajů s tím, že saldo vlastních příjmů
a vlastních výdajů je aktivní, materiál je hodně průběžný, příjmy jsou adekvátně
plněny, ale výdaje ne. Situací v oblasti daňových příjmů se zabývá samostatný
materiál.
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12. Ad 5. Daňové příjmy
V tomto bodě byli členové Finančního výboru informování o aktuálním vývoji
daňových příjmů, komentář podal Ing. Juřena a Ing. Petřek. Daňové příjmy se zatím
ke schválenému rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2010 plní dobře, i když jejich
dynamika růstu se oproti předcházejícím období roku 2010 zpomalila, kvalifikované
hodnocení plnění daňových příjmů je možné až v červenci, to je po 2. termínu
daňových přiznání, kdy odvádí k 30. 6. své daňové povinnosti velké korporace, např.
banky apod. V dubnu se projevila skutečnost, že v rámci podávaných přiznání
k 31. 3. 2010 byly ze strany daňových subjektů uplatňovány zvýšené nároky
na vratky, což se projevilo nižším inkasem zejména u daně z příjmů právnických
osob, ale také u daně z příjmů fyzických osob z podnikání. Nadále je příznivý vývoj
u daně z přidané hodnoty.
13. Ad 6. Informace o plnění realizace projektu Modernizace silniční sítě v majetku
Olomouckého kraje
K tomuto bodu podrobně informoval Ing. Juřena – o stavu projektu a o úkonech
souvisejících s čerpáním jednotlivých tranší je Zastupitelstvo Olomouckého kraje
informováno minimálně 2x ročně, dále uvedl, že žádná akce nevypadla, ze 42
plánovaných akcí bylo 28 akcí zajištěno příspěvkovou organizací Správa silnic
Olomouckého kraje a 14 akcí zajištěno přímo Olomouckým krajem, a to odborem
ekonomickým a od roku 2009 odborem investic a evropských programů. Z těchto 14
akcí bylo 6 akcí spolufinancováno ze Strukturálních fondů EU (akce č. 36 – 41).
K určenému termínu dokončení projektu 31. 12. 2009 byly všechny investiční akce
dokončeny a uvedeny do provozu. Pouze akce č. 42 byla dokončena v omezeném
rozsahu, tj. mimo rekonstrukce silnice II/150 v průtahu obcí Brodek u Přerova.
V bodu „Různé“ byli členové Finančního výboru informováni o materiálu – daňové
příjmy

V Olomouci dne 28. dubna 2010
……………………………….

v. z. Ing. Jiří Petřek

Přílohy:

Prezenční listina
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