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KARLOVARSKÝ KRAJ
Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje


U s n e s e n í
ze 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 1.12. 2010 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje




Přítomni :	Ing. Zdeněk Berka, Ing. Jan Zborník, RNDr. Tomáš Zuckermann (příchod 15:25), Ing. Josef Kubičko, Viktor David, Petr Martínek, Ing. Jan Koenigstein (odchod 15:.32), Ing. Pěnkavová
Omluveni :	Ing. Josef Malý

Neomluveni: 	/

Ostatní zúčastnění:	Mgr. Havel, Ing. Divišová, 

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 16:02 hodin předseda Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2011 - 2014

Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
Rozpočtové změny č. 342, 343, 367, 385, 391, 392, 411/2010
Informace o dotacích ve školství v roce 2010
Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2010
Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
	Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování projektu Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
	Různé (Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na „financování projektů podporovaných  z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“, Účast stálých hostů z řad zástupců RSHD KK)



Pro:	7		Proti:	/		Zdržel se:   / 












Program jednání:


	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2011 - 2014

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

Usnesení č.  21 /12/10:
Finanční výbor doporučuje ZKK schválit Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2011 – 2014

Pro:	5	Proti:		/	Zdržel se:    2

	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010

 Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

Usnesení č.  22 /12/10:
Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí  Informaci o rozpočtových změnách v roce 2010

Pro:	8			Proti:	/		Zdržel se:    /


	Rozpočtové změny č. 342, 343, 367, 385, 391, 392, 411/2010

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č. 23/12/10:

Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí  Rozpočtové změny č. 342, 343, 367, 385, 391, 392, 411/2010

Pro:	7			Proti:	/		Zdržel se:   /


	Informace o dotacích ve školství v roce 2010

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  24 /12/10:

Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí  Informace o dotacích ve školství v roce 2010

Pro:	7			Proti:	/		Zdržel se:   /


	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2010

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  25 /12/10:
Finanční výbor doporučuje ZKK vzít na vědomí Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2010

Pro:	7			Proti:	/		Zdržel se:   /



6. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  26 /12/10:
Finanční výbor doporučuje ZKK schválit  Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2011 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Pro:	6			Proti:		/	Zdržel se:   2

	Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování projektu Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  27 /12/10:
Finanční výbor doporučuje ZKK schválit smlouvu o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování projektu Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Pro:		7		Proti:		/	Zdržel se:   /


	Různé -  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na „financování projektů podporovaných  z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje

Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Usnesení č.  28/12/10:
Finanční výbor doporučuje ZKK schválit Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o úvěru ve výši 1,3 mld. Kč mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s.

Pro:		7		Proti:		/	Zdržel se:   /



Finanční výbor  na svém dnešním jednání dále schválil plán práce na rok 2011 s tím , že jednání FV, ve kterém bude projednáván Závěrečný účet KK a Rozpočet Karlovarského kraje se uskuteční vždy  před  řádným jednáním Rady Karlovarského kraje.			

Dále byl projednáván požadavek na včlenění a docházení stálých hostů z řad zástupců Rady sociální a hospodářské dohody Karlovarského kraje na jednán Finančního výboru. Tento požadavek nebyl nadpoloviční většinou členů FV schválen.





V Karlových Varech dne 1.12. 2010
Zapisovatelka: Jana Valdmanová



								Ing. Zdeněk Berka v.r. 
							      předseda Finančního výboru
						             Zastupitelstva Karlovarského kraje


