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Z á p i s 

 
z 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 20. 1. 2014 od 9.00 hod.  
v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Franc, Pastorčák 
 
 
Program jednání: 
 

1.   Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení 
programu jednání, volba ověřovatele zápisu  

2.   Zdravotnictví – výhled hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje  
a. s. a jednotlivých nemocnic za měsíc 1 – 11/2013, očekávaná skutečnost za rok 2013, 
hospodaření nemocnice Broumov, hospodaření Královéhradecké lékárny a. s.,  
za 1 – 11/2013 a očekávaná skutečnost za rok 2013  

3.    Předběžné výsledky hospodaření Královéhradeckého kraje 
4.    Volba místopředsedy Finančního výboru 
5. Různé   -  daňové příjmy a půjčky 
6. Závěr         

 
 

Jednání v 9.00 hodin zahájil a řídil předseda Finančního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kebus, který přítomné uvítal a vyjádřil se k materiálům, 
které byly distribuovány před jednáním. 

 
 
 
K bodu 1 
 
Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení 
programu jednání, volba ověřovatele zápisu 
 

- schválen program 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
- schválena přítomnost přizvaných hostů při jednání finančního výboru; 
- ověřovatelem zápisu zvolen Jan Bém; 
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Hlasování: 
 
  I. Pro  -  10 II. Pro  - 9  
   Proti  -  0  Proti  - 0 
   Zdržel se -  0  Zdržel se - 1 
 
 
USNESENÍ 8/46/2014/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 
§ přítomnost hostů:  Ing. Miroslava Vávry, CSc., Ing. Josefa Prokeše, Ing. Jaroslava 

Nádvorníka, Ing. Vladimíra Soběslava a Věry Kopřivové na jednání Finančního 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 20. 1. 2014; 

§ program 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
 

 
II. v o l í 
 
Jana Béma ověřovatelem zápisu. 

 
 
K bodu 2 
 
Zdravotnictví – výhled hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje  
a. s. a jednotlivých nemocnic za měsíc 1 – 11/2013, očekávaná skutečnost za rok 2013, 
hospodaření nemocnice Broumov, hospodaření Královéhradecké lékárny a.s.,  
za 1 – 11/2013 a očekávaná skutečnost za rok 2013  
 

- pozván Ing. Jaroslav Nádvorník – předseda představenstva Královéhradecká lékárna a. s., 
který seznámil členy finančního výboru s ekonomickými výsledky Královéhradecké 
lékárny a. s., ekonomické výsledky byly členům finančního výboru předány ve formě 
tabulek přímo při jednání; 

- z podaných informací vyplynulo, že Královéhradecká lékárna a. s. je zisková organizace 
(za poslední 3 roky zisk přes 10 mil. Kč); 

- Ing. Nádvorník také upozornil, že Královéhradecká lékárna a. s. nedostává žádnou dotaci 
od Královéhradeckého kraje; 

- pozván Ing. Miroslav Vávra, CSc. – předseda představenstva Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, a. s., Ing. Josef Prokeš, místopředseda představenstva 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s.; kteří seznámili členy finančního 
výboru s ekonomickými výsledky holdingu Královéhradeckého kraje, a. s., jakož  
i s ekonomickými výsledky jednotlivých nemocnic za období 1. – 11. měsíce roku 2013, 
ekonomické výsledky byly členům finančního výboru předány ve formě tabulek přímo 
při jednání;  

- předpokládá se dle současných výsledků, že dojde k mírnému zlepšení naplnění ročního 
plánu na rok 2013, konečné výsledky hospodaření budou předloženy na jednání 
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finančního výboru dne 18. 3. 2014; Ing. Vávra se zavázal zaslat tyto výsledky členům 
Finančního výboru s předstihem k prostudování; 

- z dotazů vyplynulo, že žádné z krajských nemocnic nehrozí insolvenční řízení,  
ale naopak mělo by docházet ke snížení zadluženosti 

- Ing. Vávra vyjádřil obavu ze zajištění lékařského personálu v nemocnici Broumov, kde 
jakékoli rozšíření služeb je prakticky nemožné; úkolem je nyní udržet kvalitu a rozsah 
současných služeb 
 

 
Diskutující: Nádvorník, Vávra, Bém, Puš, Skřítecká, Janeček, Veselý, Maček, Prokeš, 

Kebus, Třešňáková 
 
 
 
USNESENÍ 8/47/2014/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s.  
a jednotlivých nemocnic za měsíce 1. – 11. 2013, výhled výsledku hospodaření za rok 
2013 
 
II.   bere na vědomí 

 
výsledky hospodaření Královéhradecké lékárny a. s. za měsíce 1. – 11. 2013, výhled 
výsledku hospodaření za rok 2013 
 
III.    Bere na vědomí 
 
výsledky hospodaření nemocnice Broumov za měsíce 1. – 11. 2013, výhled výsledku 
hospodaření za rok 2013 
 
Hlasování: 
I. Pro       10 II. Pro 10 III. Pro 10 

Proti 0      Proti 0        Proti  0 
Zdržel se 0      Zdržel se 0        Zdržel se 0 

 
 
K bodu 3 
 
Předběžné výsledky hospodaření Královéhradeckého kraje 
 

- pozván Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru KÚ, který seznámil 
členy finančního výboru s předběžnými výsledky hospodaření Královéhradeckého kraje 

- Ing. Soběslav informoval o předběžném plánování rozdělení přebytku hospodaření v roce 
2014 
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- Ing. Kebus doplnil informaci o možném přispění Evropské unie (Fond životního 
prostředí) na opravy silnic všem krajům, Královéhradecký kraj by dle rozlohy mohl 
získat až 700 mil. Kč 

 
 
Diskutující: Soběslav, Kebus, Bém, Janeček   
 
Hlasování: 

Pro  -  10 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 8/48/2014/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
 

Předběžné výsledky hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2013 
 
 

 
 
K bodu 4 
 
Volba místopředsedy Finančního výboru 
 

- předseda Finančního výboru Petr Kebus navrhl jako nového místopředsedu Finančního 
výboru Martina Puše 

 
Diskutující: Puš 
 
Hlasování: 
   Pro  -  9 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  1 
 
 
USNESENÍ 8/49/2014/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
 

aby místopředsedou Finančního výboru se stal Ing. Martin Puš 
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K bodu 5 
 
Různé   -  daňové příjmy a půjčky 
 

- Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, seznámil členy finančního výboru se stavem daňových příjmů 
a s plněním závazků subjektů vůči Královéhradeckému kraji k 20. 1. 2014 

- někteří členové vyjádřili nespokojenost se splácením půjček Královéhradeckému kraji 
- Ing. Kebus upozornil, že již druhé období se žádné půjčky nepromíjejí 

 
 
Diskutující: Soběslav, Puš, Svatý, Kopřivová, Veselý, Kalenda 
 
 
Hlasování: 

Pro  -  10 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 

 
USNESENÍ 8/50/2014/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
 

daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje k 20. 1. 2014 
 
 
 

 
Závěr  
 

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu,  
že byly vyčerpány všechny body programu, v 10.30 hodin jednání ukončil.  

  
 
 

 
Zapsala: Martina Pultrová, tajemnice  
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


