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Z á p i s 

 
ze 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 4. 6. 2013 od 9.00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Ing. Svatý, CSc. 
 
 
Program jednání: 
 

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

2. Výsledky hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje a Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, a.s.   

3. Sloučení nemocnic Rychnov nad Kněžnou a Náchod 
4. Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2012 
5. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013   
6. Různé   -  daňové příjmy, pohledávky KHK, půjčky poskytnuté KHK 
7. 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 
členům výboru předány před zasedáním. Navrhl rozšíření programu jednání finančního výboru o 
bod č. 7 – Návrh mimořádné aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a 
bod č. 8 – Návrh na zajištění projektu Záchrana drobné architektury a sochařských děl v obci 
Kuks a požádal finanční výbor o schválení této změny programu. 
 
 
 
 
K bodu 1 
 
Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení 
programu jednání, volba ověřovatele zápisu 
 

- schválen program 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
včetně rozšíření programu jednání o bod č. 7 Návrh mimořádné aktualizace Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje a bod č. 8 - Návrh na zajištění projektu 
Záchrana drobné architektury a sochařských děl v obci Kuks; 

- schváleno umožnění přítomnosti přizvaných hostů při jednání finančního výboru; 
- ověřovatelem zápisu zvolen Jan Bém. 
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Hlasování: 
 
  I. Pro  -  12 II. Pro  - 11 
   Proti  -  0  Proti  - 0 
   Zdržel se -  0  Zdržel se - 1 
 
 
USNESENÍ 4/18/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 

přítomnost hostů:   
 

§ Ing. Miroslava Vávry, CSc., Ing. Vladimíra Soběslava, Mgr. Ondřeje Sykáčka, 
Radomily Kosťové, Ing. Milana Pacáka, Ing. Petra Hápa a Bc. Pavly Hofmanové, 
Dis.  na  jednání  Finančního  výboru  Zastupitelstva Královéhradeckého  kraje  dne  
4. 6. 2013. 

§ program 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
včetně jeho rozšíření o body č. 7 - Návrh mimořádné aktualizace Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje a bod č. 8 - Návrh na zajištění projektu Záchrana 
drobné architektury a sochařských děl v obci Kuks.  
 
 

II. v o l í 
 
 Jana  B é m a   ověřovatelem zápisu 

 
 
 K bodu 2 
 
Výsledky hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje a Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, a.s.   
 

- pozván Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda představenstva Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, a. s.; 

- informaci o hospodaření jednotlivých nemocnic Královéhradeckého kraje podali Ing. 
Vávra a radní pro zdravotnictví PharmDr. Třešňáková. Ze sdělených údajů vyplynulo, že 
i přes uskutečněná úsporná opatření v jednotlivých nemocnicích i Zdravotnickém 
holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. jsou všechny subjekty ve ztrátě a kumulovaná 
ztráta k 31. 12. 2013 přesáhne u všech subjektů více než 300 mil. Kč. 

 
 
Diskutující: Maček, Táborský, Třešňáková, Puš 
 
Hlasování: 

Pro  -  12 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 4/19/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
 

informace o výsledku hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje a 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s.   

 
 
K bodu 3 
 
Sloučení nemocnic Rychnov nad Kněžnou a Náchod 
 

- pozván Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda představenstva Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, a. s.; 

- informaci o sloučení nemocnic Rychnov a Náchod podali Ing. Vávra a radní pro 
zdravotnictví PharmDr. Třešňáková. Byla zdůvodněna nutnost sloučení obou subjektů 
z důvodů ekonomických, organizačních a zejména ve vztahu k zajištění základních a 
nezbytných podmínek nutných k udržení smluv se zdravotními pojišťovnami. Byla 
zdůrazněna nutnost zachování poskytování zdravotní péče ve stávajícím rozsahu v 
nemocnici v Rychnově. 

Diskutující:   Maček, Třešňáková, Vávra, Birke, Puš, Kalenda, Bělobrádek, Táborský,  
  Franc, Kebus, Puš, Bém, Špičák, Pastorčák 
 
Před hlasováním opustili jednání Bělobrádek a Cabicar. 
 
Hlasování: 
   Pro  -  5 
   Proti  -  3 
   Zdržel se -  2 
 
Návrh nebyl přijat 
 
 
K bodu 4 
 
Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2012 
 

- pozván Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje; 

- uvedl, že rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem 
KHK 1. 12. 2011. Výdaje tvořily objem 3,2 mld. Kč a příjmy 3,3 mld. Kč a splátka úvěru 
0,1 mld. Kč. Bylo schváleno celkem 5 rozpočtových změn. Po všech provedených 
změnách byl schválen objem příjmů ve výši 8,7 mld. Kč, objem výdajů v částce 9,6 mld. 
Kč a schodek 0,9 mld. Kč; 

- financování Královéhradeckého kraje bylo v roce 2012 uzavřeno schodkem 65,5 mil. Kč, 
v podstatě se ale jedná o zlepšený výsledek hospodaření v objemu 855,3 mil. Kč 
vzhledem k tomu, že plánované záporné saldo bylo ve výši 920,8 mil. Kč. Tento 
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výsledek vznikl zejména nižším čerpáním výdajů o 810,5 mil. Kč a vyšším plněním 
příjmů o 44,8 mil. Kč; 

- daňové příjmy vykázaly propad 22,4 mil. Kč, nedaňové příjmy ovlivnila výrazným 
způsobem splátka části ručitelského závazku ve výši 48,9 mil. Kč od Sdružení hasičů 
Čech Moravy a Slezska – Krajského sdružení Královéhradeckého kraje a splátky půjček 
v částce 6,7 mil. Kč; 

- na krytí výdajové části rozpočtu byl zapojen zůstatek úvěru v objemu 17,2 mil. Kč, 
v průběhu roku byl SFDI splacen zůstatek půjčky 30,2 mil. Kč poskytnuté na 
předfinancování projektů spolufinancovaných z EU a 100 mil. Kč činila splátka úvěru. 
Celkový objem nesplacených úvěrů k 31. 12. 2012 byl ve výši 1 099,7 mil. Kč; 

- na účtech kraje bylo k 31. 12. 2012 celkem 856 mil. Kč, v převážné míře vázáných na 
konkrétní projekty a akce, např. zůstatek zálohově poskytnutých prostředků ze státního 
rozpočtu a fondů EU na víceleté projekty (166 mil. Kč), zůstatek Fondu rozvoje a 
reprodukce KHK (101 mil. Kč), zůstatek prostředků určených podle vodního zákona na 
rozvoj vodohospodářské infrastruktury obcí (18 mil. Kč), největší objem však tvoří 
prostředky kraje alokované na kofinancování a předfinancování projektů 
spolufinancovaných z fondů EU (411 mil. Kč). Příznivé pro kraj je to, že vlastní 
prostředky tvoří převážnou část zůstatku, a to 690 mil. Kč; 

- přezkoumání hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2012 bylo provedeno 
Ministerstvem financí ČR a nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky; 

- lze konstatovat, že výsledky hospodaření byly příznivější, než bylo očekáváno. 

 
Diskutující: Táborský, Puš 
 
Hlasování: 
   Pro  -  10 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 4/20/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 

I. s c h v a l u j e 
 

 návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2012 

 
K bodu 5 
 
Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013    
 

- pozván Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, který seznámil členy finančního výboru s návrhem na 3. změnu 
rozpočtu královéhradeckého kraje pro rok 2013;  

- pod body 1. – 29. důvodové zprávy jsou uvedena posílení provedená ze státního rozpočtu 
a prostředků na spolufinancování projektů EU, která ovlivňují rozpočet kraje, a to 
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v celkové výši 475 mil. Kč. Největší objem představuje dotace Ministerstva dopravy na 
úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné železniční dopravě ve výši 255 mil. Kč, další 
prostředky byly převážně směrovány na projekty spolufinancované EU; 

- pod bodem 30. - 54. jsou změny provedené na základě usnesení Zastupitelstva a Rady 
Královéhradeckého kraje, pod body 55. – 83. jsou změny řešící požadavky jednotlivých 
odvětví, pod bodem 84. jsou uvedena další posílení rozpočtu odvětví v celkovém objemu 
53 mil. Kč ze zapojení zbývajících disponibilních prostředků po finančním vypořádání za 
rok 2012;  

- celkový objem rozpočtu výdajů po 3. změně dosáhl výše 9,3 mld. Kč; 
- pod body 86. – 98. důvodové zprávy jsou pak informativně uvedena posílení ze státního 

rozpočtu účelově určená pro obce, která rozpočet kraje neovlivňují. 
 

Diskutující: 0 
 
Hlasování: 
   Pro  -  10 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 4/21/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 

I. s c h v a l u j e 
 
návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013    

 
 
K bodu 6 
 
 
Různé 
 
 
Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, seznámil členy finančního výboru se stavem daňových příjmů za měsíc květen 2013 a o 
plnění závazků subjektů vůči Královéhradeckému kraji. 

 
 
Diskutující: 0 
 
Hlasování: 
   Pro  -  10 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 4/22/2013/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 květen 2013 a plnění 
závazků subjektů vůči Královéhradeckému kraji ke dni 31. 5. 2013 

 
 
 
Mgr. Ondřej Sykáček, zastupující vedoucí majetkového oddělení ekonomického odboru 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Radomila Kosťová, referentka majetkového 
oddělení ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého seznámili členy finančního 
výboru se žádostí občanského sdružení Život bez bariér Nová Paka, dlužníka Královéhradeckého 
kraje - o úpravu splátkového kalendáře a o prodloužení zrušení zástavního práva k nemovitostem 
v k. ú. Nová Paka. Žadatel trvale využívá předmětné nemovitosti ke své činnosti spočívající 
především v péči o handicapované spoluobčany a trvale se potýká s nedostatkem finančních 
prostředků. 
 
 Diskutující: 0 
 
Hlasování: 

   Pro  -  10 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 

 
 
USNESENÍ 4/23/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  p r o j e d n a l  
 

 žádost Života bez bariér, občanského sdružení, o úpravu splátkového kalendáře a 
žádost o prodloužení zrušení zástavního práva  
 
 

II. 
  

s o u h l a s í  

 1. s uzavřením dodatku č. 6 na prodloužení zrušení zástavního práva ke kupní smlouvě a 
smlouvě o zřízení zástavního práva ve znění jejího dodatků 1 - 5 uzavřené mezi 
Královéhradeckým krajem a Životem bez bariér, občanským sdružením, se sídlem 
Lomená 533, 509 01 Nová Paka ze dne 20.10. 2006 
Dotčené nemovitosti - prodloužení zrušení zástavního práva: v k. ú. a obci Nová 
Paka 
budova a stavba včetně součástí a příslušenství  
Nová Paka, č.p. 144 (stavba občanského vybavení) na st.p.č. 166  
pozemek včetně součástí a příslušenství:  
st.p.č. 166 o výměře 1435 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
Zavazující podmínky pro Život bez bariér, občanské sdružení, se sídlem Lomená 
533, 509 01 Nová Paka :  
- do konce roku 2020 uzavřít s Královéhradeckým krajem dohodu o zřízení zástavního 
práva k budově Nová Paka čp. 144 (stavba občanského vybavení) na st. p. č. 166 v k. 
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ú. a obci Nová Paka a k pozemku st.p.č. 166 zastavěná plocha a nádvoří  
- do okamžiku zaplacení celé kupní ceny dle platného splátkového kalendáře 
nepřevede dotčenou budovu a pozemek na třetí subjekt 

 2. s uzavřením dohody se svolením k vykonatelnosti sepsanou formou notářského zápisu 
mezi Královéhradeckým krajem a Životem bez bariér, občanským sdružením, se 
sídlem Lomená 533, 509 01 Nová Paka, jejímž obsahem bude úprava splátkového 
kalendáře a uznání dluhu dle kupní smlouvy jmenované v bodě II.1. a bude její 
nedílnou součástí  
Kupní cena: 8.842.550 Kč  
Celkem již zaplaceno: 1.330.000 Kč 
Splátkový Kalendář (ve splátkách započten úrok 5%):  
1. splátka 538 178,00 Kč 31.12.2015 (zůstatek 7 350 000,00 Kč)  
2. splátka 1 260 000,00 Kč 31.12.2016 (zůstatek 6 090 000,00 Kč)  
3. splátka 1 260 000,00 Kč 31.12.2017 (zůstatek 4 830 000,00 Kč)  
4. splátka 1 260 000,00 Kč 31.12.2018 (zůstatek 3 570 000,00 Kč)  
5. splátka 1 260 000,00 Kč 31.12.2019 (zůstatek 2 310 000,00 Kč)  
6. splátka 2 310 000,00 Kč 31.12.2020 (zůstatek 0,- Kč)  
Náklady spojené s uzavřením dohody se svolením k vykonatelnosti sepsanou 
formou notářského zápisu :<BR&NBSP; /> nese Život bez bariér, občanské 
sdružení, se sídlem Lomená 533, 509 01 Nová Paka 

 
 
Ing. Karel Janeček, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí pro dopravu upozornil 
členy finančního výboru na situaci související s plněním „Memoranda o zajištění stabilního 
financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“. Ačkoli by 
memorandem mělo být garantováno dofinancování regionální železniční dopravy státem o roční 
inflaci, není tento závazek ze strany státu každoročně dodržován. Dále není vyloučeno, že dojde 
ke snížení účelové dotace krajům na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční 
dopravou pro tento rok o cca 600 mil., což by pro Královéhradecký kraj znamenalo snížení 
hodnoty dotací státu o 57 653 142,- Kč a financování tohoto objemu z vlastních zdrojů.  
Při jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu bylo dále konstatováno, 
že v návaznosti na přípravu nové právní úpravy rozpočtového určení daní se mimo jiné počítá s 
dalším přenesením financování regionální dopravy na kraje. Tato situace by znamenala reálné 
ohrožení regionální železniční dopravy. 
 
 
K bodu 7 
 
Návrh mimořádné aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
 

- přizváni Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ing. Petr Háp vedoucí oddělení územního 
plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, a Bc. Pavla Hofmanová, Dis., referentka oddělení územního 
plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje; 

- přizvaní hosté podali informaci o žádostí společnosti NET4GAS s.r.o. o mimořádnou 
aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, přičemž uvedli, že je třeba 
tuto mimořádnou aktualizaci zvážit, neboť v současné době nelze odhadnout další vlivy, 
které mohou vstoupit do otázky úpravy trasy vysokotlakého koridoru plynovodu v rámci 
procesu projednání návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, během něhož podávají 
k tomuto návrhu stanoviska, připomínky a námitky dotčené orgány, zástupce veřejnosti, a 
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jednotliví vlastníci nemovitostí dotčených návrhem. V současné době nelze též přesně 
určit ani termín možného dokončení pořízení mimořádné aktualizace zásad územního 
rozvoje a její výsledek; 

- pokud by Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje odmítlo požadavek, jenž představuje 
žádost společnosti NET4GAS s.r.o. na mimořádnou aktualizaci, nebude tento krok sám o 
sobě znamenat, že tato otázka zůstane neposouzena. Naopak podnět k případnému 
vyhledání nové polohy koridoru vysokotlakého plynovodu by se stal předmětem 
posouzení v rámci již běžícího standardního procesu vyhodnocování uplatněných návrhů 
na aktualizaci zásad územního rozvoje, a to v souvislosti s přípravou „Zprávy o 
uplatňování zásad územního rozvoje“. Předpokladem je, že tato „Zpráva o uplatňování 
zásad územního rozvoje“ bude předložena zastupitelstvu nejpozději v průběhu roku 2014. 
Součástí této „Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje“ bude i návrh konkrétních 
záměrů na změny využití území, u nichž bude zahájen proces pořízení změn ve své 
podstatě již existujících řešení.  

 
Diskutující: Táborský, Pacák, Kalenda, Puš, Orgoníková 

 
Hlasování: 
  Pro  -  9 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  1 

 
 
USNESENÍ 4/24/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. p r o j e d n a l 
 

návrh mimořádné aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
 
II. d o p o r u č u j e 

 
iniciovat jednání zástupců města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje za účelem 
upřesnění podmínek aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
včetně dopadů na rozpočet Královéhradeckého kraje. 

 
 
K bodu 8 
 
Návrh na zajištění projektu Záchrana drobné architektury a sochařských děl v obci Kuks 

 
- návrh předložil člen finančního výboru a předseda představenstva o.p.s. Revitalizace 

Kuks Ing. Martin Puš, který členům finančního výboru zdůvodnil žádost obce Kuks  a 
o.p.s. Revitalizace Kuks o dofinancování projektu Záchrana drobné architektury a 
sochařských děl v obci Kuks, s níž se obrátily na Královéhradecký kraj; 

- v roce 2010 podala společnost Revitalizace Kuks o.p.s., žádost o dotaci z Programu 
rozvoje venkova na Státní zemědělský intervenční fond, ta byla schválena v roce 
2011. V květnu 2012 se po vzájemné dohodě stala nositelem projektu obec Kuks a 
společnost Revitalizace Kuks, o.p.s. zajišťuje administrativní podporu při realizaci 
akce; 

- projekty podpořené z PRV jsou evidovány v registru podpor malého rozsahu /registr 
de minimis/ a objem podpor /včetně projektu podpořeného z PRV/, o které bylo 
v tomto období zažádáno společností Revitalizace Kuks, o.p.s., se přiblížil 
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finančnímu stropu, nebylo by již možno předkládat žádosti na další projekty týkající 
se revitalizace Kuksu; 

- byl iniciován převod projektu na nového nositele - obec Kuks, která však nemá 
finanční prostředky na dofinancování a úhradu DPH v celkové výši do 1,0 mil. Kč 
/dle ceny dosažené ve výběrových řízeních/, tato částka je požadována z rozpočtu 
kraje obci Kuks na dofinancování celého projektu; 

- veškeré skutečnosti ohledně financování tohoto projektu byly projednány ve Správní 
radě společnosti Revitalizace Kuks o.p.s. dne 28. 5. 2013. 

 
Diskutující: Táborský 
 
 
Hlasování: 
   Pro  -  8 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  2 

 
USNESENÍ 4/25/2013/FV 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
I. p r o j e d n a l 

 
návrh na zajištění projektu Záchrana drobné architektury a sochařských děl v obci 
Kuks 
 
II. s o u h l a s í 
 
s dofinancováním projektu Záchrana drobné architektury a sochařských děl v obci 
Kuks ve výši 1 mil. Kč, které budou použity z nedaňových příjmů kraje. 

 
 
Závěr  
 

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 11.50 hodin jednání ukončil.  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Naděžda Peichlová, tajemnice  
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


