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Z á p i s 

 
ze 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 3. 2014 od 9.00 hod.  
v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Orgoníková, Svatý 
 
 
Program jednání: 
 

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

 
2.  Zdravotnictví – analýza spojení nemocnice Rychnov nad Kněžnou a nemocnice Náchod, 

vyhodnocení koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje rok 2011 – 2015, 
pohledávky a závazky jednotlivých nemocnic k 28. 2. 2014, výsledky hospodaření 
jednotlivých nemocnic za rok 2013 a výhled hospodaření na rok 2014. Výhled  
na umazání ztrát jednotlivých nemocnic v rámci Zdravotnického holdingu a. s.  
Projekt centrálního nákupu – základní popis funkčního procesu aplikovaného  
ve Zdravotnickém holdingu Královéhradeckého kraje a. s.  
(pozváni: PharmDr. Jana Třešňáková – členka Rady Královéhradeckého kraje - gesce 
zdravotnictví, Ing. Miroslav Vávra, CSc. – předseda představenstva Zdravotnického 
holdingu a. s., Ing. Prokeš – ekonom Zdravotnického holdingu a. s., Ing. Zápotocký – 
jednatel Centrální zdravotnické zadavatelské s. r. o.) 
 

3.  Žádost TJ Bruslařský klub Nová Paka, o. s. o odsunutí částky splátky bezúročné investiční 
půjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
 

4.  Návrh na 6. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 (pozváni:  
Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru KÚ, Věra Kopřivová – vedoucí 
oddělení rozpočtu a financování) 
 

5.  Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 (pozváni:  
Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru KÚ, Věra Kopřivová – vedoucí 
oddělení rozpočtu a financování) 

 
 

6. Různé   -  daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje, Daňové příjmy obcí a měst 
– porovnání roku 2013/2012 

 
7. Závěr        
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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 Ing. Špičáka 
 

- schválen program 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
- schválena přítomnost přizvaných hostů při jednání finančního výboru; 
- ověřovatelem zápisu zvolen Ing. Špičák; 

 
 

 
Hlasování: 

 
  I. Pro  -  11 II. Pro  - 10  
   Proti  -  0  Proti  - 0 
   Zdržel se -  0  Zdržel se - 1 
 
 
USNESENÍ VF/9/51/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 
§ přítomnost hostů:  PharmDr. Jany Třešňákové, Ing. Miroslava Vávry, CSc.,  

Ing. Josefa Prokeše, Milana Zápotockého, Ing. Vladimíra Soběslava a Věry 
Kopřivové na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
dne 18. 3. 2014; 

§ program 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
 

 
II. v o l í 
 
Ing. Špičáka ověřovatelem zápisu. 

 
 
K bodu 2 
 
Zdravotnictví – pohledávky a závazky jednotlivých nemocnic k 28. 2. 2014, výsledky 
hospodaření jednotlivých nemocnic za rok 2013 a výhled hospodaření na rok 2014.  
Projekt centrálního nákupu – základní popis funkčního procesu aplikovaného  
ve Zdravotnickém holdingu Královéhradeckého kraje a. s.  
 

- pozván Ing. Miroslav Vávra, CSc. – předseda představenstva Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, a. s., Ing. Josef Prokeš, ekonom Zdravotnického holdingu 
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Královéhradeckého kraje, a. s. a Milan Zápotocký – jednatel Centrální zdravotnické 
zadavatelské s. r. o. 

- jednatel Centrální zdravotnické zadavatelské s. r. o. Milan Zápotocký představil činnost 
této společnosti a seznámil členy Finančního výboru s hospodařením již zmíněné 
společnosti, a to formou promítané prezentace 

- na dotaz pana Mačka bylo zodpovězeno, že CZZ s. r. o. obhospodařuje cca 4 tis. – 4,5 tis. 
aktivních položek 

- Ing. Vávra – předseda představenstva Zdravotnického holdingu a. s. seznámil členy 
Finančního výboru s předběžnými výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK 
a. s. a jednotlivých nemocnic za rok 2013 a s výhledem hospodaření na rok 2014 

- veškeré podklady byly členům předány ve formě tabulek elektronicky v časovém 
předstihu 

- dle názoru Ing. Vávry jsou výsledky hospodaření úspěšné v porovnání s přechozími lety 
- Ing. Kebus se dotázal na fázi soudního sporu nemocnice Rychnov nad Kněžnou 

s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou – spor stále pokračuje; a také se dotázal, jak by 
pomohla finanční pomoc státu jako náhrada za poplatky – cca 40 mil. Kč 

- Ing. Táborský se vyjádřil, že by byl rád, kdyby se na rozpočtu zdravotnických zařízení 
podílely krom Královéhradeckého kraje i právě ta jednotlivá zdravotnická zařízení 

- Ing. Táborský upozornil, že Finanční výbor je tvořen ze zákona a tím pádem má právo na 
veškeré finanční podklady a informace všech krajských společností (obchodních  
i příspěvkových) 

- Ing. Puš poděkoval za první včasné předložení podkladů pro jednání Finančního výboru  
a vyjádřil trvající nespokojenost s hospodařením nemocnic KHK, dále také poukázal na 
vyhodnocení sloučení nemocnice Náchod a nemocnice Rychnov nad Kněžnou 

- Ing. Prokeš okomentoval tabulky pohledávek a závazků jednotlivých nemocnic, které 
byly poskytnuty členům FV elektronicky v časovém předstihu 

- po dotazu Ing. Táborského bylo upřesněno, že splatnost faktur je 30 dní a vše poté je již 
bráno jako „po splatnosti“ 

- Ing. Kebus požádal Dr. Třešňákovou o termín předložení vyhodnocení koncepce 
zdravotnictví KHK od roku 2011 a o předložení analýzy spojení nemocnice Rychnov nad 
Kněžnou a nemocnice Náchod 

- Dr. Třešňáková oznámila, že koncepce zdravotnictví by bylo možné předložit na FV  
v červnu; na analýzu sloučení nemocnic je dle jejího názoru ještě brzy, viděla by to spíše 
na konec roku 2014 či začátek roku 2015 

- Dr. Třešňáková také upozornila, že v současné době probíhá výběrové řízení na nového 
ředitele Zdravotnického holdingu KHK a. s., který by měl nastoupit v měsíci dubnu 

- členové FV souhlasí, aby vyhodnocení koncepce zdravotnictví bylo předáno na jednání 
FV v červnu 2014 

Diskutující: Zápotocký, Táborský, Maček, Kebus, Skřítecká, Vávra, Lochman, Puš, 
Prokeš, Veselý, Špičák, Třešňáková 

 
 
Hlasování: 

I. Pro  -  11 II.  Pro          -  11 
  Proti  -    0  Proti        -   0 
  Zdržel se -    0  Zdržel se -    0 
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USNESENÍ VF/9/52/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Centrální zdravotnické zadavatelské s. r. o. a výhled na další období. 

 
II. B e r e  n a  v ě d o m í  
 
výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu a jednotlivých nemocnic za rok 2013  
a výhled hospodaření na rok 2014 a stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2013. 

 
 
 
K bodu 3 
 
Žádost TJ Bruslařský klub Nová Paka, o. s. o odsunutí částky splátky bezúročné investiční 
půjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
 

- Ing. Soběslav upozornil, že k prodloužení splatnosti patří i úroky (motivace zaplatit co 
nejdříve) 

- Ing. Táborský konstatoval, že špatná letošní zimní sezona přispěla k finančním 
problémům TJ Bruslařský klub Nová Paka o. s. a nepředpokládá se, že by se to mělo 
v příštím roce opakovat. 

 
Diskutující:   Soběslav, Táborský 
 
Hlasování: 

Pro  -  9 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ VF/9/53/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. Souhlasí 
 
S posunutím splatnosti půjčky TJ Bruslařský klub Nová Paka, o. s. k 31. 3. 2015 

 
 

 
 
K bodu 4 
 
Návrh na 6. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 
 

- pozváni: Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru KÚ, Věra Kopřivová – 
vedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ, kteří seznámili členy finančního výboru 
s návrhem na 6. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013. 
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Hlasování: 
   Pro  -  11 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ VF/9/54/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 

návrh na 6. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2013 
 

 
 
K bodu 5 
 
Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 
 
- pozváni: Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí ekonomického odboru KÚ, Věra Kopřivová – 

vedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ, kteří seznámili členy finančního výboru 
s návrhem na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014. 

- Ing. Táborský upozornil, že do zastupitelstva KHK půjde ještě jeden materiál zvlášť (ohledně 
financování rekonstrukce nemocnice Náchod) přičemž informoval o dalším prodloužení 
termínu zahájení rekonstrukce nemocnice Náchod. Tím pádem lze finance na rok 2014  
na nemocnici Náchod převést na rekonstrukce silnic v Královéhradeckém kraji. 

- M. Maček vyjádřil podporu pro pomoc malým obcím finanční půjčkou 
- MUDr. Veselý vyjádřil nespokojenost s neustálým odsouváním termínu zahájení 

rekonstrukce nemocnice Náchod 
- Ing. Franc poděkoval za posílení rozpočtu odvětví školství 
-  

Diskutující: Táborský, Maček, Veselý, Špičák, Franc 
 
Hlasování: 

Pro  -  10 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 

 
USNESENÍ VF/9/55/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 

návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014  
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K bodu 6 
 
Různé   -  daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje, Daňové příjmy obcí a měst – 
porovnání roku 2013/2012 
 

- Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, seznámil členy finančního výboru se stavem daňových příjmů 
a s porovnáním roku 2013/2012 daňových příjmů obcí a měst Královéhradeckého kraje 

- Ing. Kebus informoval členy Finančního výboru o porovnání Královéhradeckého kraje 
s 5 dalšími kraji v oblasti zdravotnictví 

- Ing. Kebus vyzval členy Finančního výboru, aby podali návrhy, jaké oblasti by je pro 
další zasedání zajímaly 
 

Hlasování: 
Pro  -  10 

  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 
 
Diskutující: Táborský, Kebus 
 
 
USNESENÍ VF/9/56/2014 
Finanční výbor zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 
daňové příjmy a půjčky KHK a porovnání roku 2013/2012 daňových příjmů obcí  
a měst KHK 

 
 

 
 

 
 
 

Závěr  
 

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu,  
že byly vyčerpány všechny body programu, v 11.32 hodin jednání ukončil.  

  
 
 

 
Zapsala: Martina Pultrová, tajemnice  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


