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Z á p i s 

 
z 24. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26. 4. 2016 od 9.00 hod.  
v budově KÚ Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový Pivovar,  

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni:  Franc, Pastorčák 
 
 

Program jednání: 
1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení  

 
2. Informace o průběhu výběrového řízení Oblastní nemocnice Náchod, a. s.  

(pozváni: Ing. Emil Kmoníček – vedoucí odboru investic, JUDr. Jan Janeček, Ph.D. – 
právník odboru investic) 

 
3. Hospodářské výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za rok 2015 a výhled 

hospodaření na rok 2016, informace o smlouvě pro Ředitelství silnic a dálnic 
- Zvýšení základní jmění SÚS, Královéhradeckého kraje, a. s.  

(pozváni: Ing. Jiří Brandejs – ředitel společnosti SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.,  
Ing. Petr Jirman – ekonomický náměstek SÚS KHK, a. s.) 
 

4. Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 
 

5. Závěr        
           

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. 
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K bodu 1 
Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení 
programu jednání, volba ověřovatele zápisu Ing. Lucii Orgoníkovou. 
 
Hlasování: 
 
  I. Pro  -    9 II. Pro  -         8 
   Proti  -    0  Proti  - 0 
   Zdržel se -    0  Zdržel se - 1 
 
USNESENÍ VF/24/8/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 
§ přítomnost hostů: Ing. Emila Kmoníčka, JUDr. Jana Janečka Ph.D., Ing. Jiřího 

Brandejse, Ing. Petra Jirmana, Věry Kopřivové na jednání Finančního výboru 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 26. 4. 2016; 

§ program 24. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
 

 
II. v o l í 
 
     Ing. Lucii Orgoníkovou ověřovatelem zápisu. 

 
 
K bodu 2 
Informace o průběhu výběrového řízení Oblastní nemocnice Náchod, a. s.  
- JUDr. Janeček informoval členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o 

zahájení přípravy na vypsání nové veřejné zakázky, resp. revizi k použité projektové 
dokumentaci Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která byla chybná 

- dále seznámil členy s projektovou dokumentací Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která má 
dvě hlediska (první hledisko zahrnuje formální správnost stavebních prací, kterou provádí 
firma RTS a náklady na revizi činí okolo 38 tis. Kč, druhé hledisko se týká samotného obsahu 
správnosti dokumentace z hlediska souladu výkresu s výkazy – metoda kontroly 20 % 
položek, které představují 80 % ceny) 

- JUDr. Janeček také zmínil výši nákladů na zajištění administrace, která činí 180 tis. Kč 
(včetně zpracování zadávací dokumentace, provádění kroků administrace a zodpovídání 
dotazů) 

- Ing. Kmoníček prezentoval členům finančního výboru průběh výběrového řízení Oblastní 
nemocnice Náchod, a. s., resp. druhou etapu, která naváže ihned po dokončení první   

- zadání pro druhou etapu dostavby Oblastní nemocnice Náchod, a. s. – musí být umožněno 
přestěhovat horní areál nemocnice do dolního a horní využít pro jiné účely, předpokládané 
náklady činí 500 mil. Kč (výstavba nového pavilonu I, kde by bylo lůžkové oddělení, dále 
pavilony A, B, C, D a stavební úpravy pavilonu E s výhledem na 10 let dopředu, výstavba 
parkovacího domu, vjezd k urgentnímu příjmu z ulice Purkyňova) 

- MUDr. Lochman se dotázal, zda je v novém projektu zahrnuto také urologické oddělení, které 
bylo v původním projektu opomenuto a dále na umístění parkovacího domu 
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- Ing. Kmoníček zodpověděl na dotaz MUDr. Lochmana, že je již v novém projektu urologické 
oddělení zahrnuto a dále podal bližší informace o umístění parkovacího domu na základě 
projektové dokumentace 

- Ing. Puš vznesl dotaz, zda je druhá etapa dostavby Oblastní nemocnice Náchod, a. s. konečná 
nebo zda jsou v plánu další, na který bylo Ing. Kmoníčkem řečeno, že se jedná o konečnou 
etapu dostavby 

- Ing. Skřítecká položila otázku na plánovaný termín dokončení druhé etapy 
- Ing. Kmoníček - zhruba po 3 letech, navázáním na dokončení první etapy dostavby Oblastní 

nemocnice Náchod, a. s. a na závěr doplnil informace ohledně celkových odhadovaných 
výdajů za první a druhou etapu ve výši 2,5 miliardy Kč 
 

Diskutující: Janeček, Kebus, Kmoníček, Lochman, Veselý, Puš, Orgoníková, Cabicar 
 
Hlasování: 
 

I. Pro  -  12 
Proti         -   0 

  Zdržel se -    0  
  
USNESENÍ VF/24/9/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í 
 

Informace o průběhu výběrového řízení Oblastní nemocnice Náchod, a. s. 
 
 

K bodu 3 
Hospodářské výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za rok 2015 a výhled 
hospodaření na rok 2016, informace o smlouvě pro Ředitelství silnic a dálnic 
- Zvýšení základního jmění SÚS, Královéhradeckého kraje, a. s. 
- Ing. Brandejs seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

s výsledky hospodaření za rok 2015 a s výhledem hospodaření na rok 2016 na základě 
předložených materiálů  

- Ing. Skřítecká vznesla dotaz na vliv nepříznivého výsledku hospodaření za měsíc prosinec 
roku 2015 

- Ing. Jirman – zimní měsíce jsou nevyzpytatelné, vlivem nedostatku sněhu, čímž byl finanční 
objem nižší 

- Ing. Kebus se dotázal na informace ohledně snížení nerozděleného zisku, zvýšení základního 
jmění a příkazní smlouvy 

- Ing. Jirman informoval členy finančního výboru na základě předložených materiálů  
o nerozděleném zisku z minulých let ve výši 42 mil. Kč, o 20 mil. Kč se navýší základní 
kapitál SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. (poté bude výše základního jmění 42 mil. Kč) 

- Ing. Veselý položil dotaz na výši daně ze zisku 
- Ing. Jirman nesdělil konkrétní výši daně ze zisku a to vlivem posunu, který odůvodnil 

vznikem rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy majetku odkoupeného od 
Královéhradeckého kraje při vzniku SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. v roce 2007 



4 

 
 

 

(odhadovaná výše daně činí 19 % ze zisku, zisk je předběžně odhadován ve výši  
1.270 tis. Kč) 

- Ing. Brandejs dále zmínil informace o příkazní smlouvě - SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. 
má uzavřenou smlouvu s Královéhradeckým krajem od 1. 1. 2007 do 31. 10. 2017  

- SÚS Královéhradeckého kraje projednává s Královéhradeckým krajem, jakým způsobem si 
představují údržbu silnic II. a III. tříd  

- jednoznačné stanovisko KHK - chce, aby jí zajišťovala firma, kterou vlastní, která sídlí 
v areálech KHK a která zaměstnává vysoký počet lidí a zaměstnanců 

- výsledkem projednání je příkazní smlouva na dobu určitou s výpovědní lhůtou, která se 
připravuje odborem dopravy KHK a část se komunikuje s odborem investic KHK  
(v současnosti je projednána textová část a jedná se o cenové úrovni) 

- Ing. Janeček poděkoval společnosti SÚS Královéhradeckého kraje za její hospodaření, 
přípravu projektů a za rekordní investice do silnic, zmínil se také o personální změně ředitele 
a restrukturalizaci, kterou SÚS KHK, a. s. prošla v roce 2013  

- MUDr. Veselý se zeptal na parametr, který by mohl měřit efektivitu údržby silnic 
- Ing. Brandejs – odborem dopravy KHK byla zmapována cenová úroveň ostatních organizací 

v České republice, čímž získala porovnání poskytované služby na údržbu silnic II. a III. tříd, 
která má svá specifika a je nezbytné jí vnímat jako celek 

- Ing. Puš se dotázal na výši rozdělení podílů výnosů a tržeb pro KHK, pro ŘSD a kolik pro 
další subjekty 

- Ing. Brandejs – v loňském roce to bylo 82 % výkonu pro KHK, 11 % pro ŘSD  a 7 % pro třetí 
osoby (podíl výrazně klesl vzhledem ke změně struktury prací) 

- MUDr. Lochman vyzdvihl znatelné zlepšení prováděných oprav silnic II. a III. tříd 
- Ing. Kebus sdělil členům finančního výboru výši uvolnění finančních prostředků 

Královéhradeckým krajem na vybudování nových povrchů silnic v letošním roce  
(100 mil. Kč) 

- Ing. Skřítecká položila otázku na počet zaměstnanců SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. 
- Ing. Brandejs – 360 zaměstnanců (v létě menší počet, v zimě uzavírány krátkodobé smlouvy – 

přibližně o 40 zaměstnanců více) 
 

Diskutující:  Brandejs, Orgoníková, Jirman, Kebus, Veselý, Janeček, Puš, Maček, Bém, 
   Kalenda 

Hlasování: 
 

I.  Pro  -  12  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
 

USNESENÍ VF/24/10/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje  
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

hospodářské výsledky SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. za rok 2015 a výhled 
hospodaření na rok 2016 
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K bodu 4 
Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 

- předseda Ing. Kebus seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje se stavem daňových příjmů Královéhradeckého kraje ve vývojové řadě od roku 2009 
do roku 2016  

- dále informoval členy finančního výboru o stavu půjček Královéhradeckého kraje  
k 21. 4. 2016 

Diskutující: Kebus 

Hlasování: 
 

I.  Pro  -  12  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
 
 
USNESENÍ VF/24/11/2016 
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, v 10:15 hodin jednání ukončil.   
 
 

 
Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice  
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


