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Z á p i s 

 
z 25. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 7. 6. 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:   Orgoníková, Puš, Pastorčák 
 
 

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

 
2. Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy  

a ostatních přítoků Odry 
(pozváni: Ing. Zdeněk Štorek – vedoucí oddělení vodního hospodářství,  
Ing. Michal Krejčí – referát VH plánování a ekologie) 

 
3. Návrh na uzavření příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem  

a SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.  
(pozváni: Ing. Tomáš Jurček – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství,  
Ing. Jiří Brandejs – ředitel společnosti SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.,  
Ing. Petr Jirman – ekonomický náměstek SÚS KHK, a. s.) 
 

4. 2. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2016 
(pozváni: Ing. Hana Volfová – zástupce vedoucí Věry Kopřivové oddělení rozpočtu  
a financování, Ing. Vladimír Soběslav) – vedoucí ekonomického odboru) 
 

5. Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2015 
 

6. Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 
 

7. 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 MUDr. Petr Lochman. 
 
Hlasování: 
 
  I. Pro  -  10 II. Pro  -         9 
   Proti  -    0  Proti  - 0 
   Zdržel se -    0  Zdržel se - 1 
 
USNESENÍ VF/25/12/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 
§ přítomnost hostů: Ing. Zdeňka Štorka, Ing. Michala Krejčí, Ing. Tomáše Jurčeka, 

Ing. Jiřího Brandejse, Ing. Petra Jirmana, Ing. Hany Volfové a Ing. Vladimíra 
Soběslava na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
dne 7. 6. 2016; 

§ program 25. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
 

 
II. v o l í 
 
     MUDr. Petra Lochmana ověřovatelem zápisu. 

 
 
K bodu 2 
Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy  
a ostatních přítoků Odry  
- Ing. Michal Krejčí informoval členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje o Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy  
a ostatních přítoků Odry na základě prezentace a předložených materiálů 
 

Diskutující: Štorek, Krejčí, Kebus, Táborský, Lochman, Svatý, Maček 
 
Hlasování: 
 

I. Pro  -  10 
Proti         -   0 

  Zdržel se -    0  
  
USNESENÍ VF/25/13/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í 
 

informace o Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí 
Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 
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K bodu 3 
Návrh na uzavření příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a SÚS 
Královéhradeckého kraje, a. s.  
- Ing. Karel Janeček seznámil členy finančního výboru se současným stavem “Smlouvy o dílo 

na zajištění zimní a běžné letní údržby silnic II. a III. třídy a služeb spojených se správou 
s údržbou nemovitého majetku ve vlastnictví zadavatele na území Královéhradeckého kraje“, 
s platností do 31. 10. 2017 

- dále informoval členy finančního výboru o Návrhu na uzavření příkazní smlouvy mezi 
Královéhradeckým krajem a SÚS Královéhradeckého kraje, kdy je připravovaný smluvní 
vztah uzavírán od 1. 11. 2017 na dobu neurčitou s možností jeho ukončení výpovědí bez 
udání důvodů s výpovědní lhůtou 12 měsíců nebo písemnou dohodou smluvních stran 

- předmětem příkazní smlouvy jsou zejména 4 zásadní činnosti, které by pro Královéhradecký 
kraj zajišťovala SÚS Královéhradeckého kraje (zimní údržba, běžné a souvislé údržby na 
silnicích II. a III. třídy, provádění opatření k zajišťování bezpečnosti silničního provozu, 
zajišťování přípravy a realizace silničních staveb, zastupování Královéhradeckého kraje při 
zadávání veřejných zakázek na investiční a neinvestiční akce na majetku ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje) 

- odbor dopravy KÚ Královéhradeckého kraje požádal obchodní a příspěvkové organizace 
zajištující zimní, souvislou a běžnou údržbu krajských silnic v ostatních krajích ČR  
o spolupráci týkající se sdělení skutečných nákladů jednotlivých činnosti u údržbových 
organizací, které sloužily jako podklad pro analýzu návrhu jednotkových cen činností, která 
předložila SÚS Královéhradeckého kraje a.s. (v případě převýšení cenové hladiny  
u porovnávaných organizací, byl návrh SÚS KHK, a. s. upraven) 

- Ing. Jiří Brandejs zmínil návrh k posouzení položek, který byl předložen odboru dopravy  
a investic, dále zdůraznil existující popis a technologický postup k jednotlivým položkám  
a tzv. agregované položky (více činností je sloučeno do jedné položky)  

- Bém se dotázal na skladbu sumáře ostatních nákladů 
- Ing. Jirman vyjmenoval položky, které představují ostatní náklady (material - sůl balená, 

ochranné prostředky, kancelářský material) 
- Ing. Tomáš Jurček informoval členy finančního výboru o nově fungujícím postupu  

a o každoročním schvalování provozně-výrobního plánu (specifikuje jednotlivé položky  
a určuje jejich finanční rozpočet)  

- jednotkové ceny mohou být předmětem indexace (zohlednění průměrné mzdy, nákladů 
související s pohonnými hmotami, aj.) 

 
Diskutující: Janeček, Jurček, Brandejs, Táborský, Bém, Jirman, Svatý   

Hlasování: 
 

I.  Pro  -    9  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
 

USNESENÍ VF/25/14/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje  
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I. d o p o r u č u j e 

ke schválení návrh na uzavření příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem 
a SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. 

 

K bodu 4 
2. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2016 
-  Ing. Vladimír Soběslav informoval členy Finančního výboru Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje o jednotlivých kapitolách týkajících se 2. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na základě předložených materiálů, důvodové zprávy a příloh  
2. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 

- informoval členy o rozdělení volných disponibilních zůstatků (151 mil. Kč) z hospodářského 
výsledku roku 2015 do rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 do jednotlivých 
odvětví (životní prostředí, dotační fond, doprava, školství, zdravotnictví, kultura, aj.) 

-  celkový objem rozpočtu po 2. změně rozpočtu KHK činí 11,4 miliardy Kč 
 
Diskutující: Soběslav, Táborský, Veselý, Kebus, Lochman, Franc, Kalenda 

Hlasování: 
 

I.  Pro  -    9  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
 
 
USNESENÍ VF/25/15/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 

I. s o u h l a s í 
 

 s 2. změnou rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2016 

 

K bodu 5 
Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2015 
- Ing. Soběslav seznámil členy Finančního výboru KHK o Závěrečném účtu a rozboru 

hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2015 a dale o Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2015 dle předložených materiálů 

- hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 383 mil. Kč (přebytek) 
- Ing. Soběslav informoval členy finančního výboru o výsledku přezkoumání hospodaření 

Královéhradeckého kraje za rok 2015 a zmínil nedostatky, které byly Ministerstvem financí 
zjištěny (schválení daru) 

- Ing. Táborský doplnil - celkový objem nesplacených úvěrů činí 642 mil. Kč (dalších 162 mil. 
bude splaceno v září 2016) 

 
 Diskutující: Soběslav, Táborský  
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Hlasování: 
 

I.  Pro  -    9  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
 
 
USNESENÍ VF/25/16/2016 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  s o u h l a s í 
 

se Závěrečným účtem a rozborem hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 
2015  

 
 
K bodu 6 
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. 5. 2016 
- dále informoval členy finančního výboru o daních Královéhradeckého kraje ve vývojové řadě 

od r. 2009 do r. 2016 dle předložených materiálů  
 

Diskutující: Kebus, Svatý, Kalenda 

Hlasování: 
 

I.  Pro  -    9  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0  
 
 
USNESENÍ VF/25/17/2016 
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  11 hodin jednání ukončil.   
 
 

 
Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


