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Z á p i s 
 

z 26. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 30. 8. 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:   Veselý 
 

 

Program jednání: 

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

2. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 
(pozváni: Ing. Miroslav 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) 

 
3. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2016  

(pozváni: Věra Kopřivová – oddělení rozpočtu a financování, Ing. Vladimír Soběslav – 
vedoucí ekonomického odboru) 
 

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. Jiřího France. 
 
Hlasování: 
 
  I. Pro  -  11 II. Pro  -        10 
   Proti  -    0  Proti  - 0 
   Zdržel se -    0  Zdržel se - 1 
 
USNESENÍ VF/26/18/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  s c h v a l u j e 
 

� přítomnost hostů: JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph. D., Josefa Dvořáka, Věry 
Kopřivové a Ing. Vladimíra Soběslava na jednání Finančního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje dne 30. 8. 2016; 

� program 26. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
 

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

 
 
K bodu 2 
Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017  
- pozvaní Ing. Vladimír Soběslav a Věra Kopřivová předložili členům finančního výboru 

Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 s důrazem na změny, který byly do 
návrhu zapracovány 

- Ing. Soběslav seznámil členy finančního výboru s nejdůležitějšími otázkami návrhu rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pro rok 2017 dle jednotlivých kapitol (rozpočet na r. 2017  
je navrhován přebytkový ve výši 262,5 mil. Kč a celkový objem výdajů na 3.629,3 mil. Kč) 

- dále zmínil přijatý úvěr v r. 2012 ve výši 600 mil. Kč na realizaci projektu „Modernizace  
a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“, kde je schválený splátkový kalendář a možnost 
čerpání je do 31. 12. 2016 (o přijetí jiného úvěru na tuto akci se jedná) 

- Ing. Kebus zmínil celkový navrhovaný objem příjmů na rok 2017 ve výši 3.891,8 mil. Kč  
a dále navýšení částky 6 mil. Kč pro posílení odměňování učitelů odborných předmětů  
a praktického vyučování 

- Ing. Táborský informoval členy s nejdůležitějšími body návrhu rozpočtu KHK v oblasti 
zdravotnictví (např. pokrytí nákladů Oblastní nemocnice Náchod, a. s. a Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s.), dopravy (železniční, silniční) a dále o splátkách úvěru projektu „Modernizace  
a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“, aj. 

- pozvaný Josef Dvořák objasnil podstatu předfinancování projektů v Královéhradeckém kraji 
(např. výstavba nemocnic, obchvaty Solnice – vlastní příprava průmyslové zóny, aj.) 
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- Ing. Puš zmínil důležitost financování školství - poukázal na optimalizaci majetku, pozemků  
a vybavení škol Královéhradeckého kraje, díky čemuž bude více prostředků na vybavení  
a rekonstrukci objektů, které je nutné zachovat, a jsou podstatou pro výkon pedagogické 
činnosti 

- Dvořák informoval členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
o projektech do r. 2020 připravovaných pro školy v Královéhradeckém kraji dle jejich potřeb, 
na které nelze čekat a je u nich nutné nové vybavení (např. špatný stav školního statku 
v Hořicích) 

- pozvaný JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph. D. na závěr sdělil členům finančního výboru poměr 
kapitálových výdajů na celkové výdaje ve výši 20 % (připočteny splátky úvěru, vynechány 
účelové dotace) a dále zmínil vývoj zůstatku na účtu, kterým se může Královéhradecký kraj 
pochlubit 
 

Diskutující: Soběslav, Lochman, Kebus, Táborský, Bém, Skřítecká, Dvořák, Franc, Puš, 
                    Kalenda, Svatý 
  
Hlasování: 
 

I.  Pro  -  10 
Proti         -   0 

  Zdržel se -    0  
  
USNESENÍ VF/26/19/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 

I.  s o u h l a s í 
s návrhem rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 

 
 

K bodu 3 
Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2016  
- Ing. Soběslav seznámil členy Finančního výboru KHK o čerpání rozpočtu Královéhradeckého 

kraje za 1. pololetí 2016 na základě předložených materiálů  
- hospodaření Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2016 skončilo přebytkem 824,2 mil. Kč 
 

Diskutující: Soběslav 

Hlasování: 
 

I.  Pro  -  10  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
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USNESENÍ VF/26/20/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje  
 

I.  s o u h l a s í 

s čerpáním rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2016 

 
 
K bodu 4 
Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 
- Ing. Petr Kebus seznámil členy Finančního výboru Královéhradeckého kraje se stavem příjmů 

a půjček Královéhradeckého kraje k 31. 8. 2016 
- dále informoval členy finančního výboru o daních Královéhradeckého kraje ve vývojové řadě 

od r. 2009 do r. 2016 dle předložených materiálů 
 

Diskutující: Kebus 

Hlasování: 
 

I.  Pro  -  10  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
 
USNESENÍ VF/26/21/2016 
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 10:30 hodin jednání ukončil.  
 
 

 
Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


