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Z á p i s 

 
ze 13. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 14. 10. 2014 od 12.30 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.    Rozbor hospodaření ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. do konce r. 2014  
(pozváni: MVDr. Přemysl Rabas – ředitel ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s.,  
Hana Dvořáková – vedoucí ekonomie ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s.,  
Věra Kopřivová – oddělení rozpočtu a financování; Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí 
ekonomického odboru) 
 

3.    Od 13:30 hod.: Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 
(pozváni: Ing. Miloslav Plass – předseda klubu ODS, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. – 
předseda klubu TOP09 + STAN, RSDr. Ing. Otakar Ruml – předseda klubu KSČM, Josef 
Dvořák – předseda klubu ČSSD, Věra Kopřivová – oddělení rozpočtu  
a financování; Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru) 
 

4. Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 
 

5. Závěr        
  
     

Jednání ve 12:40 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. 
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K bodu 1 
 
Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení 
programu jednání, volba ověřovatele zápisu Milana Mačka. 
 

- schválen program 13. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
- schválena přítomnost přizvaných hostů při jednání finančního výboru 
- ověřovatelem zápisu zvolen Milan Maček 

 
Hlasování: 

 
  I. Pro  -  7 II. Pro  - 6  
   Proti  -  0  Proti  - 0 
   Zdržel se -  0  Zdržel se - 1 
 
 
USNESENÍ VF/13/74/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 
§ přítomnost hostů: MVDr. Přemysla Rabase, Hany Dvořákové, Ing. Rudolfa 

Cogana, Ph.D., RSDr.  Ing. Otakara Rumla, PharmDr. Jany Třešňákové, Josefa 
Dvořáka, Věry Kopřivové a Ing. Vladimíra Soběslava na jednání Finančního 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 14. 10. 2014; 

§ program 13. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
 

 
II. v o l í 
 
Milana Mačka ověřovatelem zápisu. 

 
 
K bodu 2 
 
Rozbor hospodaření ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. do konce r. 2014  
 

- pozvaný MVDr. Přemysl Rabas – ředitel ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s., zhodnotil 
členům finančního výboru výsledky hospodaření ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s.  
od počátku roku 2014 v porovnání s rokem předcházejícím a zmínil opatření, která byla 
provedena pro dosažení vyššího zisku (např. ceny služeb, jízdného a vstupného) 

- dále MVDr. Rabas představil výhled plánu hospodaření pro následující rok 2015  
a změny, které by měly pomoci zisk ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. zvyšovat  
i v letech budoucích (např. budování Lvího Safari, případné zvýšení parkovného) 

- Hana Dvořáková – vedoucí ekonomie ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. seznámila 
členy finančního výboru s rozborem hospodaření ZOO Dvůr Králové, a. s. za období 
leden – srpen r. 2014 a s předpokládaným účetním hospodářským výsledkem do konce  
r. 2014 ve výši 300 tis. Kč 
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- Ing. Petr Kebus se dotázal na zvyšování mezd zaměstnanců ZOO Dvůr Králové nad 
Labem, a. s.  

- Ing. Josef Táborský zdůvodnil nárůst mezd zaměstnanců ZOO Dvůr Králové nad Labem, 
a. s. vzhledem ke kvalitně vykonávané práci a dosažených výsledků hospodaření  

- pozvaný RSDr. Ing. Otakar Ruml - předseda klubu KSČM, ocenil provedené změny, 
opatření a ochotu snížení platů zaměstnanců ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. 
v minulém roce, které měly kladný dopad na výsledek hospodaření v roce 2014 

- MVDr. Rabas seznámil členy finančního výboru s vizí ohledně zvyšování atraktivity 
ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. v následujících letech s ohledem na plánované akce 
(např. výročí 70 let od založení ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s.) 

- Milan Maček se dotazoval na podíl výnosu z prodeje zvířat a dále na počet zahraničních 
návštěvníků v ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s.  

- Ing. Táborský zmínil nutnost zvyšování konkurenceschopnosti cestovního ruchu  
ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. ve srovnání s Polskem  

- Ing. Martin Puš se dotázal jakou výši z příjmů ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. dělají 
sponzorské příspěvky 
 

Diskutující: Rabas, Dvořáková, Táborský, Ruml, Maček, Skřítecká, Puš, Lochman 

 
Hlasování: 

I. Pro  -    10 
Proti         -   0 

  Zdržel se -    0   
 
USNESENÍ VF/13/75/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rozbor hospodaření ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. k 31. 8. 2014 a výhled  
do konce roku 2014 

 
 
K bodu 3 
 
Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 
 

- pozváni Ing. Vladimír Soběslav a Věra Kopřivová předložili členům finančního výboru 
návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 s důrazem na změny, které byly 
do návrhu zapracovány  

- Ing. Táborský seznámil členy finančního výboru s nejdůležitějšími otázkami návrhu 
rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 

- Ing. Soběslav informoval o rozdělení finančních prostředků do jednotlivých 
odvětví v rámci návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 

- Milan Maček se dotázal na navýšení základního kapitálu pro Centrum evropského 
projektování, a. s.  
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- MUDr. Lochman zmínil využívání silnic II. a III. tříd, jejich soustavné ničení  
vlivem těžké dopravy a nutnost opatření pro vhodné využití silnic Královéhradeckého 
kraje 

- Bc. Otakar Kalenda se dotázal na výši příspěvku poskytovaného na provoz odvětví 
sociálních věcí kap. 28 v rámci návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 

- Ing. Kebus informoval o dostatku finančních prostředků v odvětví sociálních věcí 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 

- pozvaný RSDr. Ing. Otakar Ruml vyjádřil svou podporu v Programu obnovy venkova 
v rámci odvětví regionální rozvoj a cestovní ruch a potřebu zajištění standardů pro 
udržení obyvatel na venkově v Královéhradeckém kraji 

- dále RSDr. Ing. Ruml zmínil potřebu financování odvětví dopravy v Královéhradeckém 
kraji a použití finančních zdrojů na nové programové období v rámci návrhu rozpočtu 
KHK na r. 2015  

- Milan Maček se vrátil k otázce návrhu rozpočtu KHK na r. 2015 v odvětví sociálních 
služeb a vyjádřil nutnost hledání vnitřních úspor prostřednictvím vhodného rozmístění 
finančních prostředků na jednotlivé programy financované z rozpočtu KHK 

- pozvaná PharmDr. Jana Třešňáková upozornila na důležitost fungování nemocnic za 
pomoci financování KHK a informovala členy finančního výboru o kladném výsledku 
hospodaření nemocnic v KHK ke konci srpna r. 2014, kdy je celkový zisk odhadován na 
113 mil. Kč  

- dále PharmDr. Třešňáková zmínila 5% zvýšení mezd zaměstnanců nemocnic KHK  
a informovala o možnosti zvýšení Fondu rozvoje a reprodukce z prodeje budov 
příspěvkových organizací KHK v r. 2015 

- Ing. Skřítecká nabídla členům finančního výboru vypracování zprávy od Krajské 
hospodářské komory Královéhradeckého kraje ohledně využití finančních prostředků  
na příští zasedání Finančního výboru KHK 
 

Diskutující: Táborský, Soběslav, Maček, Třešňáková, Lochman, Kalenda, Kebus, Ruml, 
Janeček, Skřítecká, Veselý, Svatý 

 
Hlasování: 

I.    Pro  -  10   
  Proti  -  0    
  Zdržel se -  0   
 
USNESENÍ VF/13/76/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s o u h l a s í 
 

s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2015 a doporučuje Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje k přijetí 
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K bodu 4 
 
Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 
 

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy finančního výboru se stavem daňových příjmů  
a půjček Královéhradeckého kraje k 30. 9. 2014 

- Ing. Táborský a Ing. Kebus vyjádřili nespokojenost s prominutím poskytovaných půjček 
Královéhradeckým krajem 

 
Diskutující: Soběslav, Kebus, Veselý, Táborský 
 

Hlasování: 
I. Pro  -  8  

Proti  -  0   
 Zdržel se -  0   
 

 
USNESENÍ VF/13/77/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

daňové příjmy a půjčky KHK 
 

Závěr  
 

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu,  
že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:00 hodin jednání ukončil.  

  
 
 

 
Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


