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Z á p i s 

 
ze 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 23. 4. 2013 od 9.00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Jan Birke, Ing. Jiří Franc, Ing. Ivana Skřítecká 
 
 
Program jednání: 
 

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

2. Doprava - informace o dopravní obslužnosti kraje, autobusové a vlakové dopravě 
3. Informace o provádění auditů hospodaření obcí Královéhradeckého kraje     
4. Naplňování daňových příjmů kraje, plnění závazků subjektů vůči Královéhradeckému 

kraji 
5. Různé 
6. Závěr 

 
Jednání v 9.00 hodin zahájil a řídil předseda Finančního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kebus. Uvítal přítomné a upozornil na materiály, které byly 
všem členům výboru předány před zasedáním. 
 
 
 
 
K bodu 1 
 
Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, volba 
ověřovatele zápisu, schválení programu jednání  
 

- schválen program 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje;  
- schváleno umožnění přítomnosti přizvaných hostů při jednání finančního výboru; 
- ověřovatelem zápisu zvolen Ing. Jaroslav Špičák. 

 
 
Hlasování: 
 
  I. Pro  -  10 II. Pro  - 9 
   Proti  -  0  Proti  - 0 
   Zdržel se -  0  Zdržel se - 1 
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USNESENÍ 3/14/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 

přítomnost hostů:   
 

§ Jiřího Krále, Václava Brůžka, Mgr. Luďka Bártu, Ing. Tomáše Jurčeka, Richarda 
Holendy a Věry Kopřivové na jednání Finančního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje dne 23. 4. 2013. 

§ program 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

II. v o l í 
 
Ing. Jaroslava  Š p i č á k a   ověřovatelem zápisu 

 
 
 
 K bodu 2 
 
Doprava - informace o dopravní obslužnosti kraje, autobusové a vlakové dopravě 
 

- pozváni Jiří Král a Václav Brůžek, jednatelé OREDO, s.r.o., Mgr. Luděk Bárta, poradce a 
konzultant Královéhradeckého kraje pro oblast dopravy a Ing. Tomáš Jurček – vedoucí 
odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje;  

- pozvaní hosté podali informaci o tom, že ze strany Královéhradeckého kraje byl na oblast 
dopravy stanoven jednoznačný ekonomický limit na rok 2013 s výhledem na rok 2014, 
kterému jsou podřízeny všechny redukce autobusové dopravy. Zatím redukce proběhly 
v objemu 300 tis. km, dále se počítá s dalším kolem redukcí v objemu cca 900 tis. km. 
Všechny redukce jsou projednávány s obcemi, jichž se dotýkají. V případě zásadního 
nesouhlasu obcí se zrušením spojů je nabízena varianta zaplacení spoje ve výši 
variabilních nákladů přímo obcí, případně varianta řešení radiobusem, kdy obec hradí též 
variabilní náklady, ovšem pouze v objemu reálně odjetých kilometrů, eventuálně 
nahrazení velkých autobusu menšími; 

- dále byla podána informace o struktuře ceny dopravního výkonu a jejího vývoje od roku 
2004; 

- podána informace o projektu obnovy odbavovacího zařízení, jehož zkušební provoz bude 
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji zahájen od 1. 7. 2013 se zahájením ostrého 
provozu je počítáno od 1. 9. 2013; 

- v oblasti železniční dopravy je situace složitější, neboť pro rok 2013 a léta následující 
došlo k značnému navýšení požadavku na krytí nákladů na železniční dopravu ze strany 
ČD. Ačkoli po opakovaných jednáních byly tyto požadavky sníženy, přesto nemůže být 
kraj spokojen. Ze strany kraje došlo dosud k akceptaci navýšených nákladů 
odpovídajících inflaci, další navýšení, v němž lze spatřovat sanaci ztrát hospodaření ČD, 
nehodlá kraj již akceptovat.  

 
 
Diskutující: Bém, Puš, Janeček, Táborský, Jurček 
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Hlasování: 
Pro  -  10 

  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 3/15/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
 

informace o dopravní obslužnosti kraje, autobusové a vlakové dopravě 
v Královéhradeckém kraji 

 

 K bodu 3 
 
Informace o provádění auditů hospodaření obcí Královéhradeckého kraje     

- pozván Richard Holenda – vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí a metodicko 
správní kontroly ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; 

- podána informace o provádění auditů hospodaření obcí kraje a kontrol příspěvkových 
organizací územních samosprávných celků v kraji; 

- problematická se jeví zejména oblast dodržování právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek, kde dochází k častým pochybením, které mohou mít za následek nepřiznání 
dotací subjektu, který takto pochybil. Ve snaze odstranit nebo alespoň omezit tato 
pochybení ze strany těchto subjektů byly v minulém týdnu uspořádány krajem 2 semináře 
na téma veřejné zakázky; 

- dále krajský úřad provádí v přenesené působnosti přezkum hospodaření obcí celkem u 
cca 460 obcí a svazků obcí v kraji, eventuální zjištěné nedostatky jsou klasifikovány 
stupnicí 1 – 5, kdy ve skupině 5 se vyskytují velmi závažné nedostatky v hospodaření. Za 
 rok 2011 se v kraji vyskytlo 10 obcí klasifikovaných stupněm 5, za rok 2012 pak 8, 

- z diskuse vyplynul požadavek zvážit možnost kumulovat na jednom místě (krajském 
úřadu) výsledky kontrol a auditů prováděných krajem, auditory i dalšími orgány na 
jednom místě, aby byl poskytnut komplexní pohled na dodržování všech právních 
předpisů kontrolovanými subjekty. Dále zvážit doporučení obcím, které uzavírají 
smlouvy o auditech se soukromými subjekty, aby byla ve smlouvách ošetřena 
odpovědnost auditorů za škodu v případě jejich pochybení.   

 
Diskutující:  Táborský, Puš, Maček 
 
Hlasování: 
   Pro  -  10 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 3/16/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
 

informaci o provádění auditů hospodaření obcí Královéhradeckého kraje    
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 K bodu 4 
 
 
Naplňování daňových příjmů kraje, plnění závazků subjektů vůči Královéhradeckému 
kraji 
 

- informaci přednesla a okomentovala Věra Kopřivová - vedoucí oddělení rozpočtu a 
financování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; 

- podána informace o daňových příjmech za měsíc duben 2013 a zpráva o plnění závazků 
subjektů vůči Královéhradeckému kraji. 

 
Diskutující: Svatý, Kalenda 
 
 
Hlasování: 
   Pro  -  10 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 3/17/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
 

informaci o naplňování daňových příjmů kraje za měsíc duben 2013 a plnění 
závazků subjektů vůči Královéhradeckému kraji ke dni 31. 3. 2013 

 
 
K bodu 5 
 
 
Různé 
 
Radní Táborský 
 
Podal informaci z jednání klubů zastupitelů ve věci financování náchodské nemocnice, kde bylo 
projednáváno její variantní financování. Bylo řešeno jednak financování s účastí evropských 
peněz na stavbu a vybavení a dále financování z vlastních prostředků kraje. Zásadním 
problémem ve vztahu k evropským financím jsou nastavené korekce. Ze strany ministerstva 
financí došlo ke vstřícnému kroku, kdy krajům byla písemně přislíbena možnost poskytnutí 
úvěru ze strany státu na zaplacení korekcí se splatností 5 let. V současné době jsou kraji 
zpracovávány právní analýzy možných řešení. 
 

 
Diskutující:  Maček, Bém, Puš 
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 K bodu 6 
 
 
Závěr  
 
 

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 10.40 hodin jednání ukončil.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Naděžda Peichlová, tajemnice  
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


