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KARLOVARSKÝ KRAJ
Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje



U s n e s e n í
z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 9. 6. 2010 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni :	Ing. Berka, Ing. Zborník, Ing. Kubičko ,  p. Viktor, 
                                 p. Martínek, RNDr. Zuckermann

Omluveni :	Ing. Malý, Ing. Koenigstein

Neomluveni: 	Ing. Pěnkavová

Ostatní zúčastnění:	Ing. Divišová, 

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 15.30 předseda Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Závěrečný účet
	Informace o  realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
	Informace o záměru Rady Karlovarského kraje poskytnout dotaci čtyřem postiženým krajům na zmírnění škod způsobených povodněmi na Moravě v květnu 2010
	Informace o dotacích v roce 2010
	Rozpis rozpočtu v roce 2010
	Různé – Usnesení z 3. zasedání Likvidační komise RKK
	Závěr


Pro:	6			Proti:	0		Zdržel se:    0

Program jednání:

Závěrečný účet

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  11 /06/10

Finanční výbor doporučuje ZKK schválit závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2009, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 
	Schválit výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab.č.1, řádek 5, sl. 5)		     4 790 007 097,59 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab.č.1, řádek 8, sl. 5)		     4 813 705 480,50 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab.č.1, řádek 9, sl. 5)     	        - 23 698 382,91 Kč
	Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tab.č.6, řádek 28)       497 905,09 Kč

	Finanční prostředky k použití (tab.č.1, řádek 11) 	        723 381 513,65 Kč

Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab.č.1, řádek 12) 	        656 178 192,95 Kč

Volné finanční prostředky (tab.č.1, řádek 81) 	          67 203 320,70 Kč
	Schválit použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 656 178 192,95 Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 13  až 80
	Schválit rozdělení volných finančních prostředků ve výši 67 203 320,70 Kč dle tabulky č. 1a
Pro:	6			Proti:	0		Zdržel se:    0



2.	Informace o  realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
 Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  12 /06/10
Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí  „Informace o  realizovaných rozpočtových změnách.“ 
Pro:	6			Proti:	0		Zdržel se:    0


Informace o záměru Rady Karlovarského kraje poskytnout dotaci čtyřem postiženým krajům na zmírnění škod způsobených povodněmi na Moravě v květnu 2010
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  13/06/10
Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí informaci o záměru rady Karlovarského kraje poskytnout dotaci čtyřem postiženým krajům na zmírnění škod způsobených povodněmi na Moravě v květnu 2010  
Pro:	6			Proti:	0		Zdržel se:    0



Informace o dotacích v roce 2010

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.14/06/10
Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí  informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období 1. ledna 2010 až 3. června 2010
Pro:	6			Proti:	0		Zdržel se:    0



Rozpis rozpočtu v roce 2010
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje:
Usnesení č. 15/06/10
 Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2010
Pro:	6			Proti:	0		Zdržel se:    0










Různé - Usnesení z 3. zasedání Likvidační komise RKK
Mgr. Jaroslav Borka, předseda Likvidační komise pro likvidaci mov.majetku, spravovaného úřadem
Usnesení č. 16/06/10
Finanční výbor  bere na vědomí Zápis z jednání Likvidační komise pro likvidaci movitého majetku spravovaného krajským úřadem Karlovarského kraje konaného dne 3.5.2010 a doporučuje stanovisko Likvidační komise předložit RKK ke schválení
Pro:	6			Proti:	0		Zdržel se:  0  







V Karlových Varech dne 9. 6. 2010
Zapisovatelka: Jana Valdmanová




								Ing. Zdeněk Berka v.r.


							      předseda Finančního výboru
						             Zastupitelstva Karlovarského kraje







