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Z á p i s 
 

ze 13. jednání Výboru finančního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 (dále jen „výbor“), 

konaného dne 30. 8. 2018 od 9.00 hod.  
v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

zasedací místnost č. P1.905 – Karla Poláčka 

 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
 
Hosté:         dle prezenční listiny 
 

Návrh programu: 

 
1.  

 
  Zahájení, přivítání přítomných 

     
2.  Volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání 

     
3.  Systém rozdělování dotací 

(pozváni: Bc. Pavel Hečko, člen Rady KHK  
                Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje)   

   
4.  
 
 

Hospodaření společnosti CEP a.s. 
(pozváni: Bc. Pavel Hečko, člen Rady KHK 
               Ing. Iva Krunčíková, ředitelka CEP a.s.) 

                  
5.   Hospodaření Oblastní nemocnice Jičín a.s. za I. pol. roku 2018  

(pozváni: Ing. Aleš Cabicar, člen Rady KHK  
                 Ing. Tomáš Sláma, MSc., ředitel Oblastní nemocnice Jičín a.s.) 

    
6.  3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje za rok 2018 

(pozváni: Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru                                         
  

7.  
 

Rozbor hospodaření KHK za I. pol. 2018 
(Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru)   

   
   8. 

 
Různé – aktuální daňové příjmy KHK 
(Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru) 

  
   9. Závěr 
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k bodu 1 
Zahájení, přivítání přítomných  
Jednání zahájil a řídil předseda výboru Ing. Milan Sommer, který přítomné přivítal a poté se 
vyjádřil k materiálům, které byly distribuovány před jednáním. 
 

x x x 
k bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání 
 

1. Za ověřovatele zápisu byla navržena JUDr. Věra Pourová 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

  
Pro:           9 
Proti:      0   
Zdržel se: 0  
 
 

2. Schválení návrhu programu jednání výboru 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 
 

 
  
USNESENÍ 13/70/2018/VF 
Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  

 
  JUDr. Věru Pourovou ověřovatelkou zápisu z 13. jednání Výboru finančního 

Zastupitelstva KHK, konaného dne 30. 8. 2018 
  
II.  s c h v a l u j e  

 
  program 13. jednání Výboru finančního Zastupitelstva KHK 

 
x x x 

 
k bodu 3 
Systém rozdělování dotací 
K předloženému materiálu byla na jednání výboru pozvána vedoucí odboru regionálního 
rozvoje, grantů a dotací Mgr. Ivana Kudrnáčová, která objasnila podmínky i systém poskytování 
dotací a zodpověděla dotazy členům FV. 
Diskutující: 

Ing. Sommer, Ing. Táborský, JUDr. Pourová, Ing. Švorc, Ing. Skořepa 
 

 

 

 

 

 

Pro:             9 
Proti:        0 
Zdržel se:   0 
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I. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje bere na vědomí podmínky rozdělování 
dotací 
 
Pro:             5 
Proti:        1  
Zdržel se:   4 
  
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
II. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje, aby při schvalování dotací zásadně postupovalo dle svých vydaných 
pravidel a o výjimce rozhodovalo pouze a zcela výjimečně při pečlivém zdůvodnění tohoto 
rozhodnutí. 
 
Pro:            7 
Proti:       0  
Zdržel se:  3 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Bod byl projednán bez přijetí usnesení. 
 

 
x x x 

 
k bodu 4 
Hospodaření společnosti CEP a.s. 
K předloženému materiálu byla na jednání výboru pozvána ředitelka společnosti CEP a.s., Ing. 
Iva Krunčíková, která spolu s předsedou představenstva společnosti CEP a.s. a členem výboru 
Ing. Táborským přítomné členy výboru seznámila s hospodařením společnosti. Přítomné členy 
výboru seznámili s výsledky hospodaření této společnosti za uplynulé pololetí vč. výhledu 
hospodaření do konce roku 2018; poté zodpověděli dotazy členům výboru. 
Diskutující:  

Ing. Sommer, JUDr. Cogan, Ing. Cabicar, JUDr. Pourová, Ing. Švorc, p. Bém, Ing. Štayrová, 
Ing. Skořepa, Ing. Bláha 
 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 
Pro:           10 
Proti:        0 
Zdržel se:   0 
 
USNESENÍ 13/71/2018/VF 
Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
  I. b e r e   n a   v ě d o m í 

 
  výsledky hospodaření společnosti CEP a.s. 
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  II. d o p o r u č u j e  

 
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  

vhodným způsobem sanovat pohledávku Komerční banky vůči společnosti CEP a.s. 
 
                  x x x 
 
k bodu 5 
Zpráva o hospodaření Oblastní nemocnice Jičín a.s. za I. pololetí 2018  
K předloženému materiálu byl na jednání výboru pozván ředitel Oblastní nemocnice Jičín a.s., 
Ing. Tomáš Sláma, MSc., který představil přítomným členům výboru výsledky hospodaření za 
uplynulé pololetí vč. výhledu hospodaření do konce roku 2018; taktéž přítomné informoval o   
směru, kterým by se v budoucnu chtěla nemocnice ubírat; poté zodpověděl dotazy členům 
výboru. 
Diskutující: 

Ing. Sommer, Ing. Táborský, Ing. Skořepa, p. Kodydek, JUDr. Pourová, Ing. Švorc, p. Maček  
 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 
Pro:           10 
Proti:        0 
Zdržel se:   0 
 
USNESENÍ 13/72/2018/VF 
Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
  I. b e r e   n a   v ě d o m í 

 
  hospodaření Oblastní nemocnice Jičín a.s. za rok 2017 a I. pololetí roku 2018 
 

x x x 
k bodu 6 
3. změna rozpočtu  
Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru KÚ, přítomné informoval o aktuálních 
daňových příjmech Královéhradeckého kraje, seznámil členy výboru se 3. změnou rozpočtu.  
Diskutující:  

Ing. Sommer, Ing. Táborský, p. Bém, Ing. Štayrová 
 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučuje Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje schválit 3. změnu rozpočtu na rok 2018 
 
Pro:          7 
Proti:      0 
Zdržel se: 2 
 
 
Usnesení nebylo přijato 
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Bod byl projednán bez přijetí usnesení. 
 

x x x 
 
k bodu 7 
Rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za I. pololetí 2018 
Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru KÚ, přítomné seznámil s  rozborem 
hospodaření Královéhradeckého kraje za I. pololetí 2018. 
Diskutující: 

Ing. Táborský, Ing. Skořepa 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 
Pro:          9 
Proti:       0  
Zdržel se:  0  
 
USNESENÍ 13/73/2018/VF 
Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2018 
 

x x x 
 
k bodu 8 
Různé: 
I.  aktuální daňové příjmy KHK 
     Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí ekonomického odboru KÚ, přítomné informoval o    
     aktuálních daňových příjmech Královéhradeckého kraje. 
  

 Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 
Pro:           9 
Proti:      0 
Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ 13/74/2018/VF 
Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
  I. b e r e   n a   v ě d o m í 

 
  aktuální daňové příjmy Královéhradeckého kraje 
 
II.  Výstavba pavilonu A v Oblastní nemocnici Jičín a.s. 
       Z předchozího jednání vyplynula nutnost výstavby pavilonu A, která se výboru jeví jako      
       naprosto opodstatněná. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 
Pro:           10 
Proti:        0 
Zdržel se:   0 
 
USNESENÍ 13/75/2018/VF 
Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
  I. d o p o r u č u j e 

 
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  

schválit výstavbu pavilonu A v Oblastní nemocnici Jičín a.s. 
 

x x x 
k bodu 9 
Závěr 
 
Vzhledem k tomu, že bylo vyčerpáno projednání všech bodů programu, předseda výboru 
poděkoval přítomným členům výboru za jejich účast a v 12:00 jednání ukončil. 

 

 
 
Zapsala: Danuše Jirků, zapisovatelka 
 
V Hradci Králové, 10. 9. 2018 

 
……………………………………….. 

předseda výboru  

 
…………………………………………. 

ověřovatel zápisu 
 


