
 1

	
Z á p i s 

 
z 21. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 24. 11. 2015 od 11.00 hod.  
v restauraci Duran Grill, Sekaninova 398, Hradec Králové 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Skřítecká, Pastorčák, Veselý 
 
 
Program jednání: 

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

2. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015, návrh rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2016 – změny od posledního projednávání 
(pozváni: Věra Kopřivová – oddělení rozpočtu a financování, Ing. Vladimír Soběslav – 
vedoucí ekonomického odboru) 
 

3. Termíny zasedání finančního výboru na rok 2016 
  

4. Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 
 

5. Závěr        
           

Jednání v 11:00 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. 
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K bodu 1 
 
Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení 
programu jednání, volba ověřovatele zápisu Ing. Jiřího France. 
 
Hlasování: 
 
  I. Pro  -  10 II. Pro  - 9  
   Proti  -    0  Proti  - 0 
   Zdržel se -    0  Zdržel se - 1 
 
 
USNESENÍ VF/21/34/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 
§ přítomnost hostů: Věry Kopřivové a Ing. Vladimíra Soběslava na jednání 

Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 24. 11. 2015; 

§ program 21. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
 

 
II. v o l í 
 
Ing. Jiřího France ověřovatelem zápisu. 

 
 
K bodu 2 
 
Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015, návrh rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2016 – změny od posledního projednávání  

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy finančního výboru s návrhem na 4. změnu 
rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 a s návrhem rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2016 na základě předložených materiálů  

- Ing. Táborský zmínil zvýšení koeficientu DPH, které bylo odsouhlasené poslaneckou 
sněmovnou a bude mít vliv na změnu rozpočtu v roce 2016  

- Královéhradecký kraj bude usilovat o čerpání finančních prostředků ze státního fondu 
dopravní infrastruktury na opravu silnic 

- dále zmínil vliv evropských projektů na změnu rozpočtu do konce roku 2015 a na rok 2016 
(co nebude vyčerpáno do 31. 12. 2015 - nezpůsobilý výdaj a nebude proplaceno nic), 
vypořádání poskytnutých dotací na evropské projekty bude probíhat v dubnu až červnu 
v roce 2016 

- na závěr Ing. Táborský informoval členy finančního výboru o reálném vyčerpání  
135 mil. Kč od ROP Severovýchod do konce roku 2015 zejména na opravu silnic 
v Královéhradeckém kraji 

- Ing. Soběslav zmínil výši příjmů po 4. rozpočtové změně roku 2015 (10.121 mil. Kč) 
a dále informoval členy finančního výboru o navýšení jednotlivých kapitol dle předložených 
materiálů 
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Diskutující: Soběslav, Kebus, Táborský, Kalenda, Maček, Puš, Lochman, Bém, Maček 
 
Hlasování: 
 

I. Pro  -  10 
Proti         -   0 

  Zdržel se -    0  
  
 
USNESENÍ VF/21/35/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s o u h l a s í 
 
s návrhem na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2015, s návrhem 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 
 
 
 

K bodu 3 
 
Termíny zasedání finančního výboru na rok 2016 

- předseda finančního výboru Ing. Petr Kebus informoval členy finančního výboru s termíny 
jednání finančního výboru v průběhu roku 2016 s tím, že jednání budou začínat v 9.00 hod. 

Hlasování: 
 

I.  Pro  -  10  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
 
USNESENÍ VF/21/36/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje  
 

I. s o u h l a s í 

s termíny zasedání Finančního výboru Královéhradeckého kraje na rok 2016 takto: 
19. 1., 8. 3., 26. 4., 7. 6., 23. 8. a 20. 9. 2016. 
 

 
K bodu 4 
 
Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 

- Ing. Kebus informoval členy finančního výboru o stavu půjček Královéhradeckého kraje 
k 16. 11. 2015 

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje se stavem daňových příjmů Královéhradeckého kraje ve vývojové 
řadě od roku 2009 až 2015 
 

Diskutující: Kebus, Soběslav 
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Hlasování: 
 

I.  Pro  -  10  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
 
USNESENÍ VF/21/37/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje  
 

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, ve 12:00 hodin jednání ukončil.  

  
 
 

 
Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


