
Zápis 
z   36. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 12. 6. 2008 v 8:30 hodin  
  

Přítomni : 8 členů finančního  výboru 
 
Omluveni: pan Petr Luska  
 pan Ing. Martin Puš 
 paní Mgr. Martina Bělková 
 pan Mgr. Richard Špringer 
  
    
Přizváni  : Ing. Šubert, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 Ing. Nejedlý, vedoucí ekonomického odboru  
 pí. Miluše Brandejsová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování ekonom. 

odboru KÚ KHK 
 p. Regner, předseda výboru pro dopravu 
Ing. Nováková Alice, vedoucí odboru evropských záležitostí KÚ KHK 
p. Ing. Ptáček, zástupce firmy VCES 
p. Ing. Janhuba, konsultant firmy VCES 
pí. Ing. Kašparová, ekonomka firmy VCES 
 
- prezenční listina tvoří přílohu zápisu 

 
Program: 
 

  1.  Zahájení, přivítání přítomných  
  2.  Schválení zápisu z 35. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje  
Kontrola usnesení  

  3.  Informace o nepříznivém vývoji ceny nafty ve vztahu k dopravní obslužnosti 
  4.  Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 
  5. Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2007 
  6. Návrh na prominutí poskytnutých půjčených finančních prostředků obcím a DSO 
  7.  Finanční prostředky určené na dofinancování a předfinancování projektů (kap.13) 
  8. Návrh odměn členům finančního výboru, různé 
  9. Investiční záměr – Rekonstrukce, výstavba a zprovoznění lázní Běloves 
  10. Závěr 
 

K bodu 1 
Zahájení, přivítání přítomných  

1) Zasedání zahájila v 8:45 hodin a všechny přítomné přivítala předsedkyně 
finančního výboru Ing. Maršíková. Navrhla ke schválení program 36. zasedání 
finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, účast hostů na jednání 
výboru - Ing. Nejedlého, vedoucího ekonomického odboru KÚ; pí. Brandejsové, 
vedoucí oddělení rozpočtu a financování; Ing. Šuberta, člena rady KHK, Ing. p. 
Regnera, předsedy výboru pro dopravu; Ing. Alice Novákové, vedoucí odboru 
evropských záležitostí, p. Ing. Ptáčka, zástupce firmy VCES, p. Ing. Janhuby, 
konsultanta firmy VCES, Ing. Kašparové, ekonomky firmy VCES 



2)   a  ověřovatele zápisu pana Šandu.  
 
K bodu 1 byl přijat následující návrh na usnesení: 
 
USNESENÍ VF/36/247/2008 
Finanční výbor  
 
I.  s c h v a l u j e 

1. program 36. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
2. účast hostů – Ing. Nejedlého, vedoucího ekonomického odboru KÚ; pí. Brandejsové, 

vedoucí oddělení rozpočtu a financování; Ing. Šuberta, člena rady; p. Regnera, 
předsedy výboru pro dopravu; Ing. Alice Novákové, vedoucí odboru evropských 
záležitostí, p. Ing. Ptáčka, zástupce firmy VCES, p. Ing. Janhuby, konsultanta firmy 
VCES, pí. Ing.Kašparové, ekonomky firmy VCES 

3. a  ověřovatele  zápisu pana Šandu.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro             7 
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 
 
K bodu 2 
Schválení zápisu z 35. jednání  finančního výboru Zastupitelstva KHK 
 
Kontrola usnesení  
K bodu 2 byl přijat následující návrh na usnesení: 
 
USNESENÍ VF/36/248/2008   
Finanční výbor 
 
I.  s c h v a l u j e 
zápis z 35. jednání  finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro             7 
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 
 
K bodu 3 
Informace o nepříznivém vývoji ceny nafty ve vztahu k dopravní obslužnosti 
 Paní předsedkyně Ing. Maršíková vyzvala ke slovu nejprve pana Regnera, předsedu 
výboru pro dopravu. Pan Regner rozdal podklady k nepříznivému vývoji ceny nafty ve vztahu 
k dopravní obslužnosti a informoval všechny zúčastněné o situaci, která nastala v oblasti 
veřejné dopravy. Podle údajů ČSÚ vzrostla cena nafty za posledních 6 měsíců minimálně o 5 
Kč na jeden litr, což pro období od 1. 6. 2008 do 31. 12 2008 představuje celkovou částku 12 
mil. Kč, a tudíž se obrací  na vedení Kraje s žádostí o kompenzaci zvýšených nákladů. Žádá, 



aby při tvorbě rozpočtu na příští rok, věnovali více pozornosti dopravě. Zmínil se např. o 
stížnostech občanů na stav komunikací. Dopravci dále upozornili na blížící se zprovoznění 
autobusového terminálu v Hradci Králové  od 5. 7. 2008, kdy dojde u některých dopravců ke 
zvýšení nákladů z důvodu zdražení poplatku za vjezd na terminál z 20,- Kč na 50,- Kč. Na to 
reagovala paní předsedkyně Maršíková tím, že o co nám zdraží Město, o to Kraj dá menší 
příspěvek. Všichni s tímto souhlasili. Po dlouhé diskuzi a několika pokusech o hlasování 
ohledně 12 mil. Kč paní předsedkyně dospěla k názoru, že finanční výbor řešení nenašel, a 
proto nepřijme žádné usnesení. Ve 12 hodin však přišel pan Ing. Prouza, ostatní ho seznámili 
s daným problémem a paní předsedkyně dala o tomto znovu hlasovat. Závěrečný návrh zněl - 
řešit navýšení nákladů na dopravní obslužnost vlivem zdražení nafty jak rozpočtovým 
opatřením tak zdražením jízdného max. do výše 6 mil. Kč. Všichni členové finančního výboru 
souhlasili. 
K bodu 3 byl přijat následující návrh na usnesení: 
 
 
USNESENÍ VF/36/249/2008   
Finanční výbor 
 
I.  d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
řešit navýšení nákladů na dopravní obslužnost vlivem zdražení nafty jak rozpočtovým 
opatřením tak zdražením jízdného max. do výše 6 mil. Kč 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro             8  
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 
 
K bodu 4 
Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 
Paní Brandejsová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, předložila návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2008. Materiály byly předem rozeslány všem členům finančního výboru. 
Pod body 1. – 24. důvodové zprávy jsou uvedena posílení provedená ze státního rozpočtu  
která ovlivňují rozpočet kraje,  a to v celkové výši  1 106 mil. Kč. Největší objem,  a to          
1 061mil. Kč, představují finanční prostředky převedené Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání na 2. čtvrtletí 2008. 
Pod body 25. - 55. jsou změny realizované na základě usnesení Zastupitelstva a Rady 
Královéhradeckého kraje a změny řešící požadavky jednotlivých odvětví. V příjmech dochází 
ke zvýšení o 37 mil. Kč při jejich současném zapojení do výdajové části rozpočtu, 
financování představuje zapojení výsledku hospodaření z roku 2007 na krytí běžných i 
kapitálových výdajů určených na kofinancování a předfinancování  v objemu 85 mil. Kč. 
Další změny se týkají úpravy buď v rámci jednotlivých odvětví, nebo převodů finančních 
prostředků mezi jednotlivými kapitolami. 
Veškeré změny rozpočtu jsou podrobně popsány v důvodové zprávě materiálu a promítnuty 
v jednotlivých přílohách. Celkový objem rozpočtu po 2. změně dosáhl výše 6 271 mil. Kč. 
Pod body 56. - 63. důvodové zprávy  jsou pak informativně uvedena posílení ze státního 
rozpočtu účelově určená pro obce, která rozpočet kraje neovlivňují, projevují se v jeho 



příjmové části plusem a mínusem. Jedná se především o dotace související se zákonem  
o sociálních službách a hmotné nouzi, dále pak o dotace na úhradu nákladů vzniklých obcím 
v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, s konáním voleb do zastupitelstev obcí, 
na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře a na realizaci projektů v oblasti kultury. 
K bodu 4 byl přijat následující návrh na usnesení: 
 
 
USNESENÍ VF/36/250/2008   
Finanční výbor 
 
I.  d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit  
návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 včetně příloh 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro             7  
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 
 
Bod č. 5 
Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2007 

 Ing. Nejedlý, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, informoval o tom, že materiál - závěrečný účet a rozbor hospodaření 
Královéhradeckého kraje za rok 2007 – byl projednán v Radě Královéhradeckého kraje a 
půjde 19. 6. 2008 do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Podklady k tomuto bodu 
jednání měli všichni členové finančního výboru k dispozici. Ing. Nejedlý se pokusil svými 
slovy zhodnotit rozbor hospodaření. Příjmy dosáhly skutečné hodnoty 8 102 mld. Kč, 
výsledek hospodaření činil 570 mil. Kč a daně narostly o 300 mil. Kč. Probíhalo plynulé 
financování, bez jakéhokoliv výkyvu a byly odfinancovány veškeré požadované 
rozpočtované výdaje a platební disponibilita zdrojů kraje nebránila realizaci rozpočtového 
záměru. V porovnání s předchozím rokem – tj. s rokem 2006 – byly příjmy navýšeny o 76 
mil. Kč a bylo tím i dosaženo vyššího čerpání o 447 mil. Kč. Daňový nárůst činil 
meziročně + 245 mil. Kč, největší progrese pak dosáhla DPH více jak 1,3 mld. Kč 
v absolutní hodnotě. V porovnání s rokem 2007 se zvýšil i podíl kapitálových výdajů 
z 15,3 % na 19,7 % na úkor běžných výdajů, podíl běžných výdajů klesl na 80,3 % proti 
roku 2006, kdy činil 84,7 %. Úpravami rozpočtu byl rozpočet příjmů navýšen o 4,830 
mld. Kč. Největší díl bylo posílení ze státního rozpočtu o 4,606 mld. Kč, většinou na krytí 
přímých nákladů na vzdělávání u odvětví školství. Výdaje byly čerpány objemem 8,488 
mld. Kč, z toho běžné výdaje 6,818 mld. Kč, tj. 80,3 % úhrnné výše výdajů. Kapitálové 
výdaje dosáhly objemu 670 mld. Kč tj. na 19,7 % z úhrnné výši všech výdajů. Kapitálové 
výdaje byly kryty vlastními prostředky kraje z 63,5 %  přijatým úvěrem KB pak z 23,4 % 
a přijatými dotacemi ze státního rozpočtu z 13,1 %. Kapitálové výdaje co do určení: Fond 
rozvoje a reprodukce - zdravotnictví 328 mil. Kč, doprava 172 mil. Kč a sociální věci 130 
mil. Kč; šlo zejména o výstavbu, rekonstrukce a vybavení zdravotnických a sociálních 
zařízení a na rekonstrukci silniční sítě v majetku kraje. Z kapitálových výdajů 
financovaných v rámci odvětví činila největší objem poskytnutá investiční půjčka a. s. 
Správa nemovitostí KHK na předfinancování nového sídla kraje ve výši 480 mil. Kč. Úvěr 
zapojen v objemu 390 mil. Kč na krytí kapitálových výdajů odvětví dopravy (3 mil. Kč), 



dále 56 mil. Kč na krytí kapitálových výdajů spojených s Průmyslovou zónou Solnice-
Kvasiny a prostřednictvím FRR 331 mil. Kč na kapitálové výdaje odvětví dopravy, 
zdravotnictví a sociálních věcí. Dluhová služba podle metodiky a vzorce daným 
Ministerstvem financí  ČR dosáhla hodnoty 2,34 %.  
 Dále upozornil na výsledky hospodaření příspěvkových organizací. Správa a údržba 
silnic a. s. skončila se ziskem 6,756 mil. Kč, Centrum evropského projektování a. s. 
ztrátou 2,127 mil. Kč. Příspěvkové organizace školství, ze 118 škol a školských zařízení, 
101 dosáhlo zisk v objemu téměř 20 mil. Kč, 17 skončilo vyrovnané, a tudíž nikdo se 
ztrátou.  Příspěvkové organizace zdravotnictví - 3 kladně, 1 s vyrovnaným výsledkem, 1 
se ztrátou 670 tis. Kč. Příspěvkové organizace kultury – z 11 PO 7 kladně, 2 vyrovnaně, 2 
ve ztrátě. Příspěvkové organizace sociálních věcí z 25 – 23 kladně, 2 vyrovnaně. Celkový 
podíl 161 příspěvkových organizací skončilo se ziskem 83,8 %, se ztrátou 2,5 % a 
vyrovnaně 13,7 %. 
 Obchodní společnosti – ZOO Dvůr Králové n. L. dosáhla zisku 2,440 mil. Kč, SÚS a. 
s. měla zisk 3,421 mil. Kč, Zdravotnický holding a. s. mírný zisk, 3 nemocnice ztrátu a 2 
zisk.Správa nemovitostí a. s. zahájila provoz až v závěru uplynulého roku (1.11.07), a 
tudíž skončila se ztrátou.  
 Přezkoumání hospodaření za rok 2007 bylo provedeno MF ČR a nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky, které by spočívaly v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, 
nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo 
dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných 
přezkumem za předchozí roky.  
Pan Ing. Sommer vznesl dotaz ohledně příspěvku na provoz Školního polesí Trutnov, bylo 
mu zodpovězeno přizvaným Ing. Václavem Jarkovským, vedoucím oddělení rozpočtu 
škol a školských zařízení, že byl poskytnut standardní minimální příspěvek a v podstatě 
tyto peníze šly na mzdovou režii. Velký zisk souvisel s tržbou za prodané dřevo, které 
poničil orkán. Tyto peníze budou muset v dalších letech investovat do obnovy lesních 
porostů atd. Školní polesí Trutnov uplatnilo odloženou daň a daňovou povinnost musí 
investovat do nákladů na vzdělávání.  

      K  bodu 5 byl přijat následující návrh na usnesení: 
 
USNESENÍ VF/36/251/2008   
Finanční výbor 
 
I.  d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2007 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro             7 
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 
 
Bod č.6 
Návrh na prominutí poskytnutých půjčených finančních prostředků obcím a DSO 
 Ing. Nejedlý nejprve uvedl, že tento materiál prošel Radou Královéhradeckého kraje. 
Celkem bylo půjčeno obcím 590 mil. Kč, dlouhodobých za 560 mil. Kč v tom Správa 
nemovitostí a. s. 507 mil. Kč a krátkodobých za 30 mil. Kč pro SÚS a. s. Návrh na prominutí 



poskytnutých půjčených finančních prostředků obcím a DSO je ve výši 20 mil. Kč. Pan Ing. 
Sommer navrhl, aby se 2/3 půjčky obcím prominuly, 1/3 by obce vrátily. Paní předsedkyně 
Ing. Maršíková dala několik návrhů na hlasování a v závěru se všichni shodli na tom, že 
nedoporučují zastupitelstvu tento návrh. 
 
      K  bodu 6 byl přijat následující návrh na usnesení: 
 
USNESENÍ VF/36/252/2008   
Finanční výbor 
 
I.  n e d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  schválit 
návrh na prominutí poskytnutých půjčených finančních prostředků obcím a DSO 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro             7 
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 
 
Bod č. 7 
Finanční prostředky určené na dofinancování a předfinancování projektů (kap.13) 
 Paní předsedkyně Ing. Maršíková připomněla, že na minulém jednání finančního 
výboru požádala paní Ing. Novákovou o upřesnění seznamu projektů tak, aby bylo vyčleněno, 
které projekty jsou zrealizovány, které rozpracovány, a které jsou v plánu. Paní Ing. 
Nováková poděkovala za pozvání a omluvila se, že takto upravenou tabulku ještě nemá 
kompletně zpracovanou, protože některé odbory Krajského úřadu i Centrum evropského 
projektování ještě nedodaly veškeré požadované podklady. Ing. Nováková sdělila všechny 
náležitosti tabulky a slíbila, že pošle elektronicky komplexně zpracovanou tabulku všem 
členům finančního výboru. Dodala, že to není jednoduché dát dohromady všechny projekty. 
Pan Ing. Derner vznesl obavu ohledně počtu zpracovaných  projektů a jejich realizace. Ing. 
Nováková dále mluvila o tom, že materiál Postup schvalování, předkládání a financování 
projektů do operačních programů už byl projednán ve všech výborech kromě kontrolního, 
který byl odložen. Výbor pro životní prostředí a zemědělství a výbor pro sociální věci a 
zdravotnictví doporučují do předloženého materiálu začlenit možnost předfinancování a 
kofinancování projektů, jejichž nositeli není Kraj. Ing. Nováková sdělila, že je to velký 
problém a požádala o vyjádření finančního výboru. Finanční výbor po krátké diskuzi rozhodl, 
že nedoporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje řešit předfinancování a 
spolufinancování projektů, jejichž nositelem není Královéhradecký kraj a jeho organizace.  
 
USNESENÍ VF/36/253/2008   
Finanční výbor 
 
 
 
I.  n e d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
řešit předfinancování a spolufinancování projektů, jejichž nositelem není Královéhradecký 
kraj a jeho organizace 



 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro             8 
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 
 
Bod č. 8 
Návrh odměn členům finančního výboru, různé 
Ing. Maršíková informovala o výpočtu odměn členům finančního výboru. Sdělila, že výpočet 
byl závislý na tom, kolikrát byl člen na jednotlivých jednání přítomen. Všichni s tímto 
souhlasili.  
Ing. Nejedlý a Ing. Šubert dále mluvili o poptávce na 500 mil. Kč u bankovních ústavů na 
předfinancování a kofinancování projektů EU. Splatnost minimálně 12 let, s odkladem min. 5 
let (r. 2013), úroková sazba pohyblivá (3M PRIBOR + odchylka) s umožněním předčasné 
splátky. Informoval o možnosti vyhlášení veřejné soutěže, kde by byla 90denní lhůta, což by 
muselo rozhodnout nové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Ing. Nejedlý oslovuje 
banky: HVB Bank Praha, Citibank Praha, Unicredit bank Praha, Raifaisen-bank Praha, Česká 
spořitelna a. s. Praha, Komerční banka a. s. Praha, ČSOB a. s. Praha a GE Money bank a. s. 
Praha. Materiál bude předložen Radě Královéhradeckého kraje 25. 6. 2008. Ing. Maršíková 
dala hlasovat o možnosti vzetí úvěru na 500 mil. Kč. Všichni s tímto souhlasili. 
 
 
K bodu 8 byl přijat následující návrh na usnesení: 
 
USNESENÍ VF/36//2542008   
Finanční výbor 
 
I. s c h v a l u j e 
Návrh odměn členům finančního výboru 
 
II. d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje provést 
poptávku po úvěru 500 mil. Kč na předfinancování a kofinancování projektů EU 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení (návrh odměn) 
   Hlasování: 
                  Pro             7 
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení (úvěr) 
   Hlasování: 
                  Pro             8 
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 



Bod č. 9 
Investiční záměr – Rekonstrukce, výstavba a zprovoznění lázní Běloves 
 Paní předsedkyně Ing. Maršíková přivítala pana Ing. Ptáčka, pana Ing. Janhubu a paní 
Ing. Kašparovou, kteří jsou zástupci firmy VCES. Prezentace k tomuto tématu byla poslána 
v elektronické podobě všem členům finančního výboru. Pan Ing. Ptáček představil investiční 
záměr na rekonstrukci, výstavbu a zprovoznění lázní Běloves. Lázeňský komplex by měl mít 
cca 400 lůžek, na projektových pozemcích města Náchod navazující na bývalé lázně Běloves, 
stavební náklady by měly dosáhnout 1 270 mil. Kč a technologické 140 mil. Kč. Zaměřením 
projektu je poskytování lázeňské léčebné péče pacientům z ČR v rámci systému lázeňské péče 
v ČR. Základní zaměření lázní na klientelu s indikací choroby oběhového ústrojí a časná 
rehabilitace po kardiochirurgických operacích. Chtějí navázat lázeňské procedury na primární 
lékařskou péči. Skupina VCES by měla být majoritním vlastníkem v prvotní fázi projektu a 
Město Náchod by mělo mít především kontrolní funkci. Třetím partnerem by měl být 
Královéhradecký zdravotnický holding – operátor, následný vlastník a zároveň garant. 
Zdůraznil, že projekt je provozně-samofinancovatelný. Výchozí návrh je splátka 143 mil. 
ročně, počítá se s 6 % úrokovou sazbou. Pan Chaloupka vznesl obavu ohledně pozemků, na 
kterých mají lázně vyrůst. Ing.Janhuba odpověděl, že ohledně pozemků budou ještě probíhat 
jednání. Na problematických pozemcích by měly být pouze parky a doprovodné služby, které 
nebudou v případě problémů ohrožovat funkčnost lázní a zcela jistě nebrání investičnímu 
záměru. Dále pokračoval pan Ing. Huba tím, že projekt je vytvořený na základě mnoha 
provedených analýz. Projekt není citlivý na inflaci, ale na obsazenost. Sdělil, že předložená 
tabulka je spočítána na 82 % obsazenost areálu. Je to průměr obsazenosti v lázních v ČR.  
Obsazenost pod 53 % by byla bod zvratu, tzn. projekt nemá ty výnosy, které jsou spočítány v 
tabulce. Informoval o tom, že přípravné fáze trvaly 2 roky a je zde i možnost využití dotace 
z EU. Později se rozvinula debata k tomu, proč má být Zdravotnický holding tedy Kraj 
garantem. Ing. Nejedlý upozornil na zadluženost kraje, kde je velká zátěž 900 mil. Kč úvěru a 
jedná se o dalším úvěru 500 mil. Kč. Dále pan Ing. Janhuba a Ing. Ptáček upřesňovali již 
řečené informace. Upozornil na velký klad záměru a to na 5km vzdálenost lázní od nemocnice 
v Náchodě. Pan Šanda zdůraznil, že o prospěšnosti celého projektu není pochyb a řekl svůj 
názor, že by se Město Náchod mělo mít větší podíl na tomto projektu. Ing. Šubert odpověděl, 
že Město se podílí na nákupu pozemků, bude se věnovat okolí a infrastruktuře. Ing.Janhuba 
požádal o posunutí tohoto záměru na Zastupitelstvo KHK a Radu KHK. Členové finančního 
výboru se usnesli, že doporučují investiční záměr, pokud Kraj ani Zdravotnický holding 
nebudou garantem. Ing.Janhuba sdělil, že budou hledat jiné řešení v oblasti financování a 
garantování finančních splátek. 
 
K bodu 9 byl přijat následující návrh na usnesení: 
 
USNESENÍ VF/36/255/2008   
Finanční výbor 
 
 
I.  d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
Investiční záměr obnovy lázní Běloves  a vstupu Zdravotnického holdingu a.s. do společnosti 
SPV za účelem přípravy, výstavby a provozu Lázní Běloves, pokud Kraj ani Zdravotnický 
holding nebudou garantem ani neponesou žádné záruky za finanční plnění. 
 
 
 



Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro             7 
                  Proti 0  
                  Zdržel se 0  
 
 
Bod č. 10 
Závěr 
 Vzhledem k tomu, že byl program 36. jednání finančního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje vyčerpán, ukončila předsedkyně výboru jednání ve 12:00 hodin. 
Příští jednání výboru bude dne 4. 9. 2008 v 08:30 hodin. Dne 2. října se uskuteční 38. jednání 
finančního výboru, což bude poslední zasedání pro stávající členy finančního výboru, a proto 
se všichni členové shodli, že se bude konat v Předměřicích v Bowling centru.  
 
 

       Ing. Pavla Maršíková 
        předsedkyně výboru  

 
 
Ověřovatel zápisu: jméno      p. Jan Šanda 
 
 
 
Zapisovatelka: jméno      Gabriela Bednářová, DiS 
 
 
 
V Hradci Králové   23. 6. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 


