
 
 
 
 

USNESENÍ 
 

z 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje 
konané dne 1. prosince 2003 

 
 
 

USNESENÍ č. 14/1189/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

schvaluje  
program 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje 

 
 

USNESENÍ č. 14/1190/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. bere na vědomí 
usnesení Vlády České republiky č. 1153 ze dne 12. 11. 2003 o zabezpečení finančních 
prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními 
úřady 

 
II. souhlasí 

a) s předloženým textem memoranda k dořešení závazků zdravotnických zařízení 
zřízených bývalými okresními úřady 

b) s podmínkami, za kterých budou finanční prostředky k úhradě závazků 
zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady uvolněny 

c) se zvýšením rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 o dotaci přijatou 
ze státního rozpočtu ve výši 216.796 tis. Kč 

d) se zapracováním dotace ze státního rozpočtu ve výši 61.486 tis. Kč do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2004 

 
III. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje svěřit Radě Královéhradeckého kraje ve smyslu 
ustanovení § 59 odst. 1a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, schválení 
a provádění rozpočtových opatření, jimiž se bude měnit výše rozpočtových položek 
a změn závazných finančních vztahů rozpočtu Královéhradeckého kraje k příspěvkovým 
organizacím odvětví zdravotnictví ve smyslu usnesení Vlády České republiky č. 1153 
o částku 278.282 tis. Kč 
 

IV. ukládá 
1) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat předložené memorandum k dořešení závazků zdravotnických zařízení 
zřízených bývalými okresními úřady 
Termín: 31. 12. 2003 
 

2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zapracovat dotaci ze státního rozpočtu ve výši  61.486 tis. Kč do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2004 ve smyslu důvodové zprávy 
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3) Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
o provedeném opatření, jímž se bude měnit výše rozpočtových položek ve smyslu 
usnesení Vlády České republiky č. 1153 o částku 278.282 tis. Kč a o změnu 
závazných finančních vztahů rozpočtu Královéhradeckého kraje k příspěvkovým 
organizacím odvětví zdravotnictví v téže výši 
Termín: 11. 12. 2003 

 
 

USNESENÍ č. 14/1191/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. souhlasí 

s prodejem nemovitostí dle výsledku výběrového řízení: 
- budova č. p. 350 – bydlení 
- st. p. č. 426  zastavěná plocha a nádvoří   o výměře 202 m2 
- p. p. č. 313/2  ostatní plocha – zeleň  o výměře 1833 m2  
včetně součástí a příslušenství v obci Trutnov a k. ú. Horní Staré Město 
Celková výměra pozemků – 2035 m2 
Cena: 815.000,- Kč 
Prodávající: Královéhradecký kraj 
Správce majetku: Střední odborné učiliště a Učiliště, Volanovská 243, Trutnov 
Kupující: Petr Plecháč, Nám. Hraničářů 269, Trutnov 
Věcná břemena: bez zápisu 
Závazky: ve 3.NP byt se 4 nájemníky, smlouva na dobu neurčitou 

 
II. ukládá 

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání a schválení návrh 
na prodej nemovitostí dle bodu I. 

 
 

USNESENÍ č. 14/1192/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  

 
I. odročuje 

projednání materiálu „Informace o výsledcích výběrového řízení II. a návrh na prodej 
nemovitostí v k. ú. Temný Důl a obci Horní Maršov – budova č. p. 43 na st. p. č. 55 
(objekt bydlení) a pozemky st. p. č. 55 o výměře 232 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
a p. p. č. 249/4 o výměře 64 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)“ 
 

II. ukládá 
Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
předložit dopracovaný materiál na příští schůzi Rady Královéhradeckého kraje 

 
 
USNESENÍ č. 14/1193/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  

 
I. souhlasí 

s prodejem pozemku p. p. č. 2467/10 o výměře 6 m2 (ostatní plocha – jiná plocha) 
v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou 
Cena: 6.500,- Kč 
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Prodávající: Královéhradecký kraj 
Správce: Střední odborné učiliště obchodu a řemesel a Učiliště, Javornická 1501, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou 
Kupující: Petr Veverka, Roveň 52, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Náklady spojené s převodem: vklad do KN hradí kupující 

 daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Věcná břemena: bez zápisu 
Jiná omezení: bez zápisu 

 
II. ukládá 

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání a schválení návrh 
na prodej pozemku kupujícímu dle bodu I. a za podmínek bodu I. tohoto usnesení  

 
 
USNESENÍ č. 14/1194/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. souhlasí 
s prodejem pozemku p. p. č. 1356/5 o výměře 498 m2, dle geometrického plánu číslo 
1573-176/2003 z 25. 6. 2003 - ostatní plocha 
v k. ú. a obci Jaroměř 
Cena: 54.600,- Kč (průměrná cena 109,60 Kč/m2) 
Vlastník Královéhradecký kraj 
Prodávající: Královéhradecký kraj 
Správce: Střední odborné učiliště, Jaroměř, Studničkova 260, 551 29 Jaroměř 
Kupující: František Pešina a Petra Pešinová, Husova č. p. 265, Jaroměř – Pražské 
Předměstí 
Náklady spojené s převodem:  vklad do katastru nemovitostí hradí kupující 

daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Omezení vlastnických práv: zřízení věcného břemene podle usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. 12/1038/2003 ze dne 22. 10. 2003 

 
II. ukládá 

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na prodej pozemku dle bodu I. tohoto usnesení 

 
 
USNESENÍ č. 14/1195/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
s předloženým návrhem na 9. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 
včetně přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 
II. uskutečňuje 

na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, usnesení č. 16/341/2002 
úpravu rozpočtu o účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci 9. úpravy rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2003 
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III. ukládá 
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit materiál k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 
Termín: 11. 12. 2003 

 
 
USNESENÍ č. 14/1196/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. souhlasí 
s návrhem „Pravidel čerpání Fondu reprodukce Královéhradeckého kraje“ s účinností 
od 1. 1. 2004 

 
II. ukládá 

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit uvedený návrh na nejbližším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
Termín: 11. 12. 2003 

 
 
USNESENÍ č. 14/1197/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
se zněním dodatků zřizovacích listin škol zřizovaných Královéhradeckým krajem: 
1) Gymnázium a Střední pedagogická škola, Nová Paka, Kumburská 740 
2) Střední odborné učiliště obchodní, Hradec Králové, Velká 3 

 
II. ukládá 

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit dodatky zřizovacích listin škol zřizovaných Královéhradeckým krajem 
ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
Termín: 11. 12. 2003 

 
 
USNESENÍ č. 14/1198/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
a) s úpravou závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání škol, předškolních 

a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem dle přílohy důvodové 
zprávy 

b) s úpravou závazných ukazatelů příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu 
škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem 
dle přílohy důvodové zprávy 

c) s úpravou závazných ukazatelů státních dotací poskytovaných obcím v působnosti 
Královéhradeckého kraje na přímé výdaje na vzdělávání dle přílohy důvodové 
zprávy 

 
II. ukládá 

1) Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
 předložit úpravu závazných ukazatelů Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

Termín: 11. 12. 2003 
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2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zapracovat změny dle bodu I.b) usnesení do návrhu na úpravu rozpočtu 
Královéhradeckého kraje 

 
 

USNESENÍ č. 14/1199/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. souhlasí 

- s návrhem zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Hořice, Husova 11 
- s návrhem zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Jičín, Soudná 12 
 

II. ukládá 
Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit návrhy zřizovacích listin Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
Termín: 11. 12. 2003 

 
 
USNESENÍ č. 14/1200/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh na darování majetku Centra 
sociální pomoci a služeb okresu Hradec Králové (CSPS): 
- Městu Hradec Králové 
- Městu Nechanice 
- Městu Nový Bydžov 
- Městu Smiřice 
- Městu Třebechovice pod Orebem 
pro zajištění poskytování pečovatelské služby od 1. 1. 2004 po zrušení CSPS 

 
II. ukládá 

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje darovací smlouvy 
Termín: 11. 12. 2003 

 
 
USNESENÍ č. 14/1201/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. projednala 

návrh Protokolu o převodu pečovatelské služby poskytované prostřednictvím Domova 
důchodců „V Podzámčí“, Chlumec nad Cidlinou na Město Chlumec nad Cidlinou 
dle přílohy důvodové zprávy 

 
II. schvaluje 

Protokol o převodu pečovatelské služby  poskytované prostřednictvím Domova 
důchodců „V Podzámčí“, Chlumec nad Cidlinou na Město Chlumec nad Cidlinou 
s účinností od 1. 1. 2004 

 
III. ukládá 

PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
zajistit realizaci přijatého usnesení 
Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 14/1202/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. projednala 

1) znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bývalé kotelny 
na prádelnu v Ústavu sociální péče Rokytnice v Orlických horách“ dle § 49 b) 
zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Směrnice č. 7 Rady 
Královéhradeckého kraje – dle příloh č.2 - 4 a důvodové zprávy 

2) seznam firem k oslovení: 
 Stavební a obchodní společnost Štěpánek, s. r. o., Nádražní 460, 517 73 Opočno 
 KERSON, s. r. o., 517 93 Dobré 80 
 ING. URBAN A SPOL., s.r.o., 517 57 Pěčín 222 
 Středisko praktického vyučování Žamberk, Zemědělská 846, 564 01 Žamberk 

3) složení komise pro posouzení nabídky 
členové: Miloslav Plass  náhradník Bc. Karel Klíma 
 Ing. Věra Kučerová náhradník Bc. Jaroslav Brenner 

Ing. Vladimíra Lesenská náhradník Iva Karpíšková 
Ing Zdeňka Horáčková, ÚSP Rokytnice v Orlických horách 
Jan Veselka, MÚ Rokytnice v Orlických horách 
 

II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 
1) návrh na způsob dofinancování investiční akce v Ústavu sociální péče Rokytnice 

v Orlických horách 
a) v částce 1.310.200,- Kč odvodem z investičního fondu Ústavu sociální péče 

Hořice 
b) v částce 300.000,- Kč přidělením rezervy z FRIK určené pro odvětví sociálních 

věcí 
2) změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2003 z vlastních 

prostředků Královéhradeckého kraje dle přílohy č.1 a důvodové zprávy 
 

III. ukládá 
1) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zapracovat změnu rozpočtu a závazných ukazatelů do 9. úpravy rozpočtu 
Královéhradeckého kraje 
 

2) Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
a) zapracovat změnu do Fondu rozvoje a investic kraje 
b) zajistit financování akce do celkové výše 2.100 tis. Kč prostřednictvím Fondu 

rozvoje a investic kraje 
 

3) Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit materiál Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
 

4) PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
informovat ředitele ÚSP Rokytnice v Orlických horách o přijatém usnesení 

Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 14/1203/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje: 
a) uvolnit finanční dotaci ve výši 6.870.400,- Kč z rozpočtu rezervy Královéhradeckého 

kraje na podporu neinvestičních nákladů spojených s provozem rezidenčních zařízení 
spravovanými obcemi a městy na území kraje 

b) uvolnit plánované finanční prostředky z kapitoly 28 odvětví sociálních věcí ve výši 
1,021.600,- Kč jako doplnění 6.870.400,- Kč z rezervy rozpočtu kraje na podporu 
neinvestičních dotací k podpoře rezidenčních zařízení zřizovanými městy a obcemi 
na území Královéhradeckého kraje v závislosti na finanční podpoře v této věci 
ze strany státu 

c) schválit poskytnutí neinvestičních dotací městům a obcím v celkové výši 7.892.000,- 
Kč na výše uvedený účel, a to: 
• Městu Broumov pro Domov důchodců 400 tis. Kč 
• Městu Hořice pro Domov důchodců   1050 tis. Kč 
• Městu Hronov pro Domov odpočinku ve stáří Justynka 400 tis. Kč 
• Obci Chomutice pro Sociální služby - Domov důchodců Chomutice 310 tis. Kč 
• Městu Jičín pro Sociální služby Města Jičín 700 tis. Kč 
• Obci Mlázovice pro Domov důchodců Mlázovice 967 tis. Kč 
• Městu Nová Paka pro Ústav sociálních služeb Města Nová Paka 400 tis. Kč 
• Městu Nové Město nad Metují  

pro Městské středisko sociálních služeb OÁZA 400 tis. Kč 
• Městu Opočno pro Domov důchodců Opočno 450 tis. Kč 
• Obci Slatiny pro Ústav sociálních služeb Milíčeves 1 865 tis. Kč 
• Městu Trutnov pro Domov důchodců Trutnov 700 tis.Kč 
• Městu Třebechovice pod Orebem  

pro Domov důchodců CHD-Zdislava 800 tis.Kč 
• Městu Týniště nad Orlicí pro Geriatrické centrum 450 tis.Kč 

 
II. ukládá 

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit materiál Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
Termín: 11. 12. 2003 
 
 

USNESENÍ č. 14/1204/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
 I. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prodloužit termín realizace samostatného 
projektu „Osobní asistence pro zdravotně postižené děti Královéhradeckého kraje“ 
do konce března 2004 
 

II. ukládá 
Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit materiál Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
Termín: 11. 12. 2003 
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USNESENÍ č. 14/1205/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. bere na vědomí 

žádost Obce Vysokov o poskytnutí návratné půjčky na výstavbu kabelového vedení VN 
35 kV 

 
II. souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 150.000,- Kč na výstavbu kabelového vedení VN 35 kV 
pro připravovanou výstavbu sídliště rodinných domků pro Obec Vysokov 

 
III. ukládá 

Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit žádost ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 

 
 
USNESENÍ č. 14/1206/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
doporučuje 
doplnění programu 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: 
1) Návrh na změnu využití finančních prostředků v rámci kapitoly 11 cestovního ruchu. 
2) Půjčka na výstavbu vedení VN 35 kV – obec Vysokov. 
3) Návrh na prodloužení samostatného projektu „Osobní asistence pro zdravotně 

postižené děti Královéhradeckého kraje“. 
4) Informace o výběrovém řízení na prodej nemovitostí v obci Trutnov, k. ú. Horní 

Staré Město - objekt č. p. 350 s pozemky st. p. č. 426 a p. p. č. 313/2  za cenu 
nejvyšší nabídky. 

5) Informace o výsledcích výběrového řízení II. a návrh na prodej nemovitostí v k. ú. 
Temný Důl a obci Horní Maršov – budova č. p. 43 na st. p. č. 55 (objekt bydlení) 
a pozemky st. p. č. 55 o výměře 232 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p. p. č. 249/4 
o výměře 64 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace). 

6) Prodej pozemku p. č. 2467/10 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 6 m2, 
odděleného z p. p. č. 2467/4 v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou, do vlastnictví pana 
Petra Veverky. 

7) Návrh na prodej pozemku p. p. č. 1356/5 (ostatní plocha) o výměře 498 m2, k. ú. 
a obec Jaroměř, Františku Pešinovi a Petře Pešinové, bytem Husova č. p. 265, 
Jaroměř. 

8) Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR v k. ú. Bojiště u Trutnova 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje. 

9) Návrh na prodej nepotřebného majetku - nemovitostí v k. ú. Broumov na základě 
výsledků výběrového řízení č. II. 

10) Dodatky zřizovacích listin škol  zřizovaných Královéhradeckým krajem. 
11) Rezignace a volba nového člena výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje. 
12) Revokace usnesení zastupitelstva kraje č. 21/558/2003 – návrh na změnu účelu 

využití finančních prostředků z fondu rozvoje kraje schválených ve prospěch Ústavu 
sociální péče pro mentálně postižené ve Skřivanech. 

13) Změna účelu finančního příspěvku z programu Regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón. 
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USNESENÍ č. 14/1207/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. projednala 
 žádost OPS Důl Jan Šverma o podporu projektu „Využití kulturní technické památky 

jámy Julie v Žacléři pro rozvoj cestovního ruchu“ s návrhem na změnu využití 
finančních prostředků v rámci kapitoly 11 cestovního ruchu 

 
II. ukládá 

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na změnu využití 
prostředků v rámci kapitoly 11 cestovního ruchu 

 
 

USNESENÍ č. 14/1208/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. souhlasí 

a) s rozsahem základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě 
v Královéhradeckém kraji na rok 2004 v celkovém objemu 13,9 mil. km 

b) s rozsahem základní dopravní obslužnosti ve veřejné drážní dopravě 
v Královéhradeckém kraji na rok 2004 v celkovém objemu 5,52 mil. vlkm 

 
II. ukládá 
 Ing. Jaroslavu Váchovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové a drážní 
dopravě v Královéhradeckém kraji na rok 2004 k projednání v Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje 
Termín : 11. 12. 2003 

 
 
USNESENÍ č. 14/1209/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. souhlasí 
s poskytnutím části majetku do bezplatného užívání – části objektu dopravní zdravotní 
služby a garáže na st. p. č. 3274 v k. ú. Jičín v areálu Oblastní nemocnice Jičín 
pro provozování rychlé záchranné služby a lékařské služby první pomoci pro dospělé 
Doba bezplatného užívání: do 31. 12. 2003 
Poskytovatel: Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín 
Uživatel: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Územní středisko 
Hradec Králové, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové 

 
II. pověřuje  

ředitelku Oblastní nemocnice Jičín  
uzavřít a podepsat smlouvu o bezplatném užívání ve smyslu bodu I. tohoto usnesení 
 
 

USNESENÍ č. 14/1210/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  

 
I. souhlasí 

s poskytnutím části objektu do bezplatného užívání – části objektu na st. p. č. 1716 
v k. ú. Trutnov v areálu Oblastní nemocnice Trutnov, a to: 
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- ordinace pohotovostní služby 
- 2 denní místnosti 
- sociální zařízení pro personál a pro pacienty 
vše ve 2. NP uvedeného objektu pro provozování pohotovostní služby 
Doba bezplatného užívání: do 31. 12. 2003 
Poskytovatel: Oblastní nemocnice Trutnov, M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov 
Uživatel: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Oblastní středisko 
Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov 3 

 
II. pověřuje  

ředitele Oblastní nemocnice Trutnov 
uzavřít a podepsat smlouvu o bezplatném užívání ve smyslu bodu I. tohoto usnesení 

 
 
USNESENÍ č. 14/1211/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. souhlasí 
a) se zveřejněním záměru darovat Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemek p. p. č. 

902/11 o výměře 194 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. a obci 
Borohrádek 

 
b) s darováním pozemku pod předávaným úsekem silnice č. II/318 p. p. č. 902/11 

o výměře 194 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. a obci Borohrádek 
Cena: bezúplatně 
Dárce: Královéhradecký kraj 
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Obdarovaný: ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Věcná břemena: bez zápisu 
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 

daň darovací hradí obdarovaný 
 
II. ukládá 

1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
zveřejnit záměr darovat pozemek v k. ú. a obci Borohrádek Ředitelství silnic a dálnic 
ČR dle bodu I.a) tohoto usnesení 
 

2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na darování pozemku v k. ú. Borohrádek Ředitelství silnic a dálnic ČR dle bodu I.b) 
tohoto usnesení 

 
 

USNESENÍ č. 14/1212/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. projednala 
žádost pana Františka Vondry, bytem Kamenice 109, 547 01 Náchod o prodej části 
pozemku st. p. č. 2/2, dle GP označenou jako st. p. č. 2/2 o výměře 379 m2, zastavěná 
plocha v k. ú. Běloves a obci Náchod 
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II. ukládá 
Ing. Iljovi Kopáčkovi, řediteli Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje 
1) spolupracovat s Městem Náchod při majetkoprávním vypořádání v souvislosti 

s výstavbou cyklostezky podél silnice II/303 v k. ú. Běloves, která se dotkne 
pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a pana Františka Vondry 

2) po vyřešení majetkoprávních vztahů předložit majetkoprávnímu odboru Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje návrh na prodej pozemku panu Františku Vondrovi 

 
 
USNESENÍ č. 14/1213/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. souhlasí 
a) se zveřejněním záměru darovat Obci Hynčice pozemky v obci Hynčice a k. ú. 

Hynčice u Broumova  
 pozemky dle KN: 

 - st. p. č. 97  o výměře 36 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
 - p. p. č. 38/1  o výměře 715 m2 trvalý travní porost 
 - p. p. č. 38/2  o výměře 981 m2  trvalý travní porost 
 - p. p. č. 47/1  o výměře 313 m2  trvalý travní porost 
 - p. p. č. 47/2  o výměře 893 m2  trvalý travní porost 
 - p. p. č. 48/1  o výměře 201 m2  orná půda 
 - p. p. č. 48/2  o výměře 147 m2  ostatní plocha – ostatní komunikace 
 - p. p. č. 49/2  o výměře 108 m2  ostatní plocha – ostatní komunikace 
 - p. p. č. 253/1  o výměře 770 m2  trvalý travní porost 
 - p. p. č. 263  o výměře 1417 m2  trvalý travní porost 
 - p. p. č. 265  o výměře 1137 m2  trvalý travní porost 
 pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný 

podklad (GP): 
- GP st. 43  o výměře 896 m2 
- GP 254/2  o výměře 172 m2 
- GP 255/1  o výměře 15144 m2 
- GP 255/2  o výměře 10463 m2 
- GP 255/3  o výměře 389 m2 
- GP 255/5  o výměře 6520 m2 
- GP 257  o výměře 3185 m2 
- GP 262  o výměře 4775 m2 
- GP 275/1  o výměře 22369 m2 
- GP 282  o výměře 982 m2 

Výměra celkem: 71613 m2 
 
b) s darováním pozemků v obci Hynčice a k. ú. Hynčice u Broumova: 

 pozemky dle KN 
 - st. p. č. 97  o výměře 36 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
 - p. p. č. 38/1  o výměře 715 m2 trvalý travní porost 
 - p. p. č. 38/2  o výměře 981 m2  trvalý travní porost 
 - p. p. č. 47/1  o výměře 313 m2  trvalý travní porost 
 - p. p. č. 47/2  o výměře 893 m2  trvalý travní porost 
 - p. p. č. 48/1  o výměře 201 m2  orná půda 
 - p. p. č. 48/2  o výměře 147 m2  ostatní plocha – ostatní komunikace 
 - p. p. č. 49/2  o výměře 108 m2  ostatní plocha – ostatní komunikace 
 - p. p. č. 253/1  o výměře 770 m2  trvalý travní porost 
 - p. p. č. 263  o výměře 1417 m2  trvalý travní porost 

- p. p. č. 265  o výměře 1137 m2  trvalý travní porost  
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 pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP): 
- GP st. 43  o výměře 896 m2 
- GP 254/2  o výměře 172 m2 
- GP 255/1  o výměře 15144 m2 
- GP 255/2  o výměře 10463 m2 
- GP 255/3  o výměře 389 m2 
- GP 255/5  o výměře 6520 m2 
- GP 257  o výměře 3185 m2 
- GP 262  o výměře 4775 m2 
- GP 275/1  o výměře 22369 m2 
- GP 282  o výměře 982 m2 

Výměra celkem: 71613 m2 
Cena: bezúplatně 
Dárce: Královéhradecký kraj 
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Obdarovaný: Obec Hynčice 
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
Věcná břemena: bez zápisu 

 
II. ukládá 

1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
zveřejnit záměr darovat Obci Hynčice pozemky v obci Hynčice a k. ú. Hynčice 
u Broumova dle bodu I.a) tohoto usnesení 

 
2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na darování pozemků v k. ú. Hynčice u Broumova Obci Hynčice dle bodu I.b) tohoto 
usnesení 

 
 
USNESENÍ č. 14/1214/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  

 
I. souhlasí 

a) se zveřejněním záměru darovat Obci Lískovice stavby bývalých silnic č. III/28053, 
III/3266 a pozemků v k. ú. Lískovice u Ostroměře: 
 stavby 

- stavba bývalé silnice č. III/28053 včetně příslušenství v úseku od km 0,467, 
tj. od hranice mezi okresy Hradec Králové – Jičín, resp. od hranic k. ú. 
Šaplava a Lískovice (UB není stanoven) až po konec původní silnice 
č. III/28053 v km 2,148, tj. po zaústění do silnice č. III/28048 v obci 
Lískovice (UB není stanoven) v celkové délce 1681 m 

- stavba bývalé silnice č. III/3266 včetně příslušenství v úseku od km 2,820, 
tj. od vyústění ze silnice č. III/28048 za obcí Lískovice (UB není stanoven) 
až po hranici mezi okresy Hradec Králové – Jičín, resp. po hranice k. ú. 
Ohnišťany a Lískovice v km 3,610 (UB není stanoven) v celkové délce 
790 m 

 pozemky v k. ú. Lískovice u Ostroměře a obci Lískovice 
- p. p. č. 364  o výměře 18787 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
- p. p. č. 371  o výměře 7601 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
výměra celkem: 26388 m2 
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b) s darováním nemovitostí v k. ú. Lískovice u Ostroměře a obci Lískovice: 
 stavby 

- stavba bývalé silnice č. III/28053 včetně příslušenství v úseku od km 0,467, 
tj. od hranice mezi okresy Hradec Králové – Jičín, resp. od hranic k. ú. 
Šaplava a Lískovice (UB není stanoven) až po konec původní silnice 
č. III/28053 v km 2,148, tj. po zaústění do silnice č. III/28048 v obci 
Lískovice (UB není stanoven) v celkové délce 1681 m 

- stavba bývalé silnice č. III/3266 včetně příslušenství v úseku od km 2,820, 
tj. od vyústění ze silnice č. III/28048 za obcí Lískovice (UB není stanoven) 
až po hranici mezi okresy Hradec Králové – Jičín, resp. po hranice k. ú. 
Ohnišťany a Lískovice v km 3,610 (UB není stanoven) v celkové délce 
790 m 

 pozemky  
- p. p. č. 364  o výměře 18787 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
- p. p. č. 371  o výměře 7601 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
výměra celkem: 26388 m2 

Cena: bezúplatně 
Dárce: Královéhradecký kraj 
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Obdarovaný: Obec Lískovice 
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
Věcná břemena: bez zápisu 
 

II. ukládá 
1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 

zveřejnit záměr darovat Obci Lískovice stavby bývalých silnic č. III/28053, III/3266 
a pozemků v k. ú. Lískovice u Ostroměře dle bodu I.a) tohoto usnesení 

 
2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na darování staveb bývalých silnic č. III/28053, III/3266 a pozemků v k. ú. Lískovice 
u Ostroměře Obci Lískovice dle bodu I.b) tohoto usnesení 
 

 
USNESENÍ č. 14/1215/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. souhlasí 

a) se zveřejněním záměru darovat Obci Úbislavice stavbu bývalé silnice č. III/2866 
a pozemky v k. ú. Zboží u Nové Paky, Stav a Lužany u Jičína 
 stavbu bývalé silnice č. III/2866 včetně příslušenství v úseku od km 2,507, 

tj. od hranice k. ú. Tužín a k. ú. Úbislavice (UB není stanoven) přes k. ú. Zboží 
u Nové Paky až po konec původní silnice č. III/2866 v km 4,033, tj. po zaústění 
do silnice č. III/28413 v obci Zboží, místní část Chloumek (UB není stanoven) 
v celkové délce 1526 m 

 pozemky 
- v k. ú. Zboží u Nové Paky a obci Úbislavice: 

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr 
PK č. 750 o výměře 23747 m2 

- v k. ú. Stav a obci Úbislavice: 
p. p. č. 506/2  o výměře 5 m2   ostatní plocha – ostatní komunikace 
p. p. č. 509/1  o výměře 3056 m2  ostatní plocha – ostatní komunikace 
p. p. č. 509/2  o výměře 121 m2  ostatní plocha – ostatní komunikace 
p. p. č. 553/8  o výměře 136 m2  ostatní plocha – silnice 
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- v k. ú. Lužany u Jičína a obci Lužany: 
p. p. č. 1652/16 o výměře 9 m2  ostatní plocha – silnice 

výměra celkem: 27074 m2 
 

b) s darováním nemovitostí: 
 stavba bývalé silnice č. III/2866 včetně příslušenství v úseku od km 2,507, 

tj. od hranice k. ú. Tužín a k. ú. Úbislavice (UB není stanoven) přes k. ú. Zboží 
u Nové Paky až po konec původní silnice č. III/2866 v km 4,033, tj. po zaústění 
do silnice č. III/28413 v obci Zboží, místní část Chloumek (UB není stanoven) 
v celkové délce 1526 m 

 pozemky 
- v k. ú. Zboží u Nové Paky a obci Úbislavice: 

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr 
PK č. 750 o výměře 23747 m2 

- v k. ú. Stav a obci Úbislavice: 
p. p. č. 506/2  o výměře 5 m2   ostatní plocha – ostatní komunikace 
p. p. č. 509/1  o výměře 3056 m2  ostatní plocha – ostatní komunikace 
p. p. č. 509/2  o výměře 121 m2  ostatní plocha – ostatní komunikace 
p. p. č. 553/8  o výměře 136 m2  ostatní plocha – silnice 

- v k. ú. Lužany u Jičína a obci Lužany: 
p. p. č. 1652/16 o výměře 9 m2  ostatní plocha – silnice  

výměra celkem: 27074 m2 
Cena: bezúplatně 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Obdarovaný: Obec Úbislavice 
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
Věcná břemena: bez zápisu 

 
II. ukládá 

1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
zveřejnit záměr darovat Obci Úbislavice stavbu bývalé silnice č. III/2866 a pozemky 
v k. ú. Zboží u Nové Paky, Stav a Lužany u Jičína dle bodu I.a) tohoto usnesení 

 
2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na darování stavby bývalé silnice č. III/2866 a pozemků v k. ú. Zboží u Nové Paky, 
Stav a Lužany u Jičína Obci Úbislavice dle bodu I.b) tohoto usnesení 

 
 

USNESENÍ č. 14/1216/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  

 
I. odročuje 

projednání materiálu „Návrh na uzavření smlouvy o podnájmu sportovního areálu v k. ú. 
a obci Mladé Buky, nájemce – Obec Mladé Buky“ 
 

II. ukládá 
Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
předložit dopracovaný materiál na příští schůzi Rady Královéhradeckého kraje 
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USNESENÍ č. 14/1217/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

zřízení věcného břemene: 
a) u budovy č. p. 153 na st. p. č. 224 – umístění, provoz, údržba a opravy koncového 

bodu veřejné telekomunikační sítě 
b) u pozemků st. p. č. 224, p. p. č. 914/2 a č. 919 – užívání částí předmětných pozemků 

vymezených GP za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení 
veřejné telekomunikační sítě 

Cena: 2.528,- Kč 
Povinný: Královéhradecký kraj 
Správce majetku: Dětský domov, Sedloňov 153 
Oprávněný: ČESKÝ TELECOM, a. s. 
Náklady spojené se zřízením věcného břemene: poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí hradí oprávněný z věcného břemene 

 
II.  ukládá 

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
uzavřít a podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu I. tohoto usnesení  
 

 
USNESENÍ č. 14/1218/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. souhlasí 

a) s bezúplatným převodem nemovitostí v katastrálním území: Hořice v Podkrkonoší 
a obci Hořice 
 budovy a stavby: 

sklad píce  na st. p. č. 2682  
sklad zemědělských strojů  

a průmyslových hnojiv  na st. p. č. 1941 
učebna žáků  na st. p. č. 1770 
sýpka a sklad  na st. p. č. 2687 
kravín pro 208 ks   na st. p. č. 2677/1 a 2677/2 
4x senážní věž  na st. p. č. 2678, 2679, 2680 a 2681 
porodna prasnic pro 32 ks  na st. p. č. 2683  
odchovna selat  na st. p. č. 2686 
sklad píce mechanizovaný  na st. p. č. 1702 – pozemek ve vlastnictví. 

fyzické osoby 
kravín K1  na st. p. č. 1698 
kravín K2  na st. p. č. 1693 
teletník  na st. p. č. 1768 
drůbežárna s odchovnou  na st. p. č. 1699 – v evidenci KN - zbořeniště 
drůbežárna s odchovnou  na st. p. č. 1700 
drůbežárna s odchovnou  na st. p. č. 1701 
budova kanceláří a dílna  na st. p. č. 1599 
kolna na píci  na st. p. č. 1697 
odchovna prasat  na st. p. č. 1834 
kolna otevřená na stroje  na st. p. č. 1942 
kolna uzavřená na hosp. stroje  na st. p. č. 1689 
kolna uzavřená na hosp. stroje  na st. p. č. 1690 
vrátnice s přidruž. skladem  na st. p. č. 1691 
stáj pro koně  na st. p. č. 1769 
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hnojiště u K 2  na st. p. č. 1693 – v evid. KN s kravínem K2 
žlab silážní  na st. p. č. 2684 
hnojiště u K 1  na st. p. č. 1698 – v evid. KN s kravínem K1 
žlab silážní  na st. p. č. 2685  
nádrž požární  na p. p. č. 2350/3 – stavba není v evidenci 

KN, pozemek pod stavbou je třeba nechat 
odměřit geometrickým plánem 

jímka močůvková  na st. p. č. 1693 – v evidenci KN s kravínem 
stanice čerpací PHM  na st. p. č. 2728 
váha mostní  na st. p. č. 1835 
rampa mycí  na p. p. č. 2328/1 ZE (PK) – stavba není 

v evidenci KN, pozemek pod stavbou je třeba 
nechat odměřit geometrickým plánem 

udírna  na st.p. č. 1943 
 tj. celkem 22 budov vč. zbořeniště (základová deska drůbežárny) a 14 staveb 

 pozemky: 
st. p. č. 1599  o výměře 512 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
  (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 1689  o výměře 291 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1690  o výměře 292 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1691  o výměře 385 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1693  o výměře 624 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 1697  o výměře 343 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 1698   výměře 633 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 1699   výměře 131 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
st. p. č. 1700  o výměře 100 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1701  o výměře 100 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 1768  o výměře 405 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1769  o výměře 419 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 1770  o výměře 63 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 1834  o výměře 349 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1835  o výměře 9 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1941  o výměře 732 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 1942 o výměře 383 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 1943  o výměře 121 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2677/1  o výměře 2250 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2677/2  o výměře 314 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 2678  o výměře 28 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2679  o výměře 28 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2680  o výměře 28 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2681  o výměře 28 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
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st. p. č. 2682  o výměře 948 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV)  
st. p. č. 2683  o výměře 811 m2 zastavěná. plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2684  o výměře 518 m2  zastavěná. plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2685  o výměře 454 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2686  o výměře 213 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2687  o výměře 1122 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
     (parcela není zapsána na LV) 
st. p. č. 2728  o výměře 165 m2  zastavěná plocha a nádvoří 
st. p. č. 2921  o výměře 28 m2  pod stavbou jiného vlastníka (rozvodna el.) 
p. p. č. 2328/1 ZE (PK)  o výměře 6915 m2 
p. p. č. 2350/3  o výměře 87262 m2 ostatní plocha  
     (parcela není zapsána na LV) 
p. p. č. 2350/5  o výměře 1813 m2 ostatní plocha, manipulační plocha 

Celkem Královéhradecký kraj žádá o bezúplatný převod 35 pozemků, 
celková výměra výše uvedených pozemků činí 108.817 m2 (cca 10,9 ha) 
Převádějící: ČR – Pozemkový fond ČR 
Přejímající: Královéhradecký kraj 
Správce: Školní statek, Hořice, Jižní 2118 
 

b) se stanoviskem k bezúplatnému převodu nemovitostí od ČR – Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje – znění: 
Požadované nemovitosti dle bodu I.a) tohoto usnesení jsou nezbytné pro činnost 
předškolních zařízení, škol a školských zařízení, převod nemovitostí pro tento 
subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství Královéhradeckého kraje. 

 
II. ukládá 

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání a schválení návrh 
na bezúplatný převod pozemků dle bodu I. a) do vlastnictví Královéhradeckého kraje 
a schválení stanoviska pro PF ČR dle bodu I. b) 

 
 
USNESENÍ č. 14/1219/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
a) se zveřejněním záměru – směnit nemovitosti ve vlastnictví Města Vrchlabí 

za nemovitosti ve vlastnictví Královéhradeckého kraje 
 nemovitosti ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, správě Střední odborné 

školy a Středního odborného učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265, zapsané na LV 
č. 2941: 
- v k. ú. Vrchlabí 

p. p. č. 140/9  o výměře 692 m2 
- v k. ú. Hořejší Vrchlabí  

st. p. č. 30 o výměře 792 m2 vč. budovy č. p. 17 
st. p. č. 716 o výměře 25 m2  vč. budovy bez č. p./č. e. 
p. p. č. 418 o výměře 183 m2 
p. p. č. 419/1 o výměře 313 m2 

celkem pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje o výměře 2005 m2 
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směnit za 
 
 nemovitosti ve vlastnictví Města Vrchlabí, zapsané na LV č. 10001: 

- v k. ú. Hořejší Vrchlabí 
st. p. č. 292  o výměře 1000 m2  vč. budovy č. p. 258 
p. p. č. 482/4  o výměře 431 m2 
p. p. č. 482/5  o výměře 660 m2 

celkem pozemky ve vlastnictví Města Vrchlabí o výměře 2091 m2 
 

b) se směnou 
 nemovitosti ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, správce majetku Střední 

odborná školy a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265, zapsané 
na LV č. 2941: 
- v k. ú. Vrchlabí 

p. p. č. 140/9  o výměře 692 m2 
- v k. ú. Hořejší Vrchlabí  

st. p. č. 30 o výměře 792 m2 vč. budovy č. p. 17 
st. p. č. 716 o výměře 25 m2  vč. budovy bez č. p./č. e. 
p. p. č. 418 o výměře 183 m2 
p. p. č. 419/1 o výměře 313 m2 

celkem pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje o výměře 2005 m2 
 

směnit za 
 
 nemovitosti ve vlastnictví Města Vrchlabí, zapsané na LV č. 10001: 

- v k. ú. Hořejší Vrchlabí 
st. p. č. 292  o výměře 1000 m2  vč. budovy č. p. 258 
p. p. č. 482/4  o výměře 431 m2 
p. p. č. 482/5  o výměře 660 m2 

celkem pozemky ve vlastnictví Města Vrchlabí o výměře 2091 m2 
 
Náklady spojené se směnou: 
1) daň z převodu nemovitostí uhradí Město Vrchlabí a Královéhradecký kraj společně 

a nerozdílně 
2) vyhotovení znaleckého posudku na ocenění majetku hradí společně obě strany 
3) správní poplatek za vklad do KN uhradí Královéhradecký kraj 

 
II. ukládá 

1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
zveřejnit záměr směnit předmětné nemovitosti dle bodu I.a) tohoto usnesení  
 

2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání a schválení návrh 
směny nemovitostí dle bodu I. b) tohoto usnesení 
 
 

USNESENÍ č. 14/1220/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. souhlasí 

a) se zveřejněním záměru prodat pozemek p. p. č. 3951/8 zastavěná plocha a nádvoří – 
budova LV 3322 o výměře 11 m2 v  k.ú. a obci Nová Paka 

 
b) s prodejem pozemku dle KN – p. p. č. 3951/8 zastavěná plocha a nádvoří – budova 

LV 3322 o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Nová Paka 
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Cena: 1.140,- Kč (tj. 103,64 Kč/m2) 
Prodávající: Královéhradecký kraj 
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Kupující: Český rybářský svaz, MO Nová Paka se sídlem 509 01 Nová Paka 
Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující  
Věcná břemena: bez zápisu 

 
II. ukládá 

1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
zveřejnit záměr dle bodu I.a) tohoto usnesení 

 
2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na prodej pozemku dle bodu I.b) tohoto usnesení 

 
 

USNESENÍ č. 14/1221/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
a) se zveřejněním záměru darovat stavbu bývalé části silnice č. III/28011 v k. ú. a obci 

Staré Místo Obci Staré Místo 
 
b) s darováním stavby bývalé části silnice č. III/28011 včetně příslušenství v k. ú. a obci 

Staré Místo Obci Staré Místo v délce 0,679 km, tj. od km 10,521 (od křižovatky 
se silnicí III/28018 UB A 122) do km 11,200 (po konec silnice v obci Staré Místo 
u železniční stanice UB A 201) 
Cena: bezúplatně 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Obdarovaný: Obec Staré Místo 
Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný  
Věcná břemena: bez zápisu 
 

II. ukládá 
1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 

zveřejnit záměr dle bodu I.a) tohoto usnesení 
 

2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na darování stavby bývalé části silnice č.III/28011 v k. ú. a obci Staré Místo Obci 
Staré Místo dle bodu I.b) tohoto usnesení. 

 
 
USNESENÍ č. 14/1222/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. souhlasí 

a) se zveřejněním záměru darovat stavbu bývalé silnice č. III/3268 v k. ú.Dolní Dobrá 
Voda a obci Dobrá Voda u Hořic Obci Dobrá Voda u Hořic 

 
b) s darováním stavby bývalé silnice č. III/3268 včetně příslušenství v k. ú.Dolní Dobrá 

Voda a obci Dobrá Voda u Hořic Obci Dobrá Voda u Hořic v délce 0,185 km, tj. od 
km 0,000 ( začíná vyústěním ze silnice III/3267) do km 0,185 (končí u přejezdu ČD) 
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Cena: bezúplatně 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Obdarovaný: Obec Dobrá Voda u Hořic 
Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný 
Věcná břemena: bez zápisu 

 
II. ukládá 

1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
zveřejnit záměr dle bodu I.a) tohoto usnesení 

 
2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na darování stavby bývalé silnice č. III/3268 v k. ú. Dolní Dobrá Voda a obci Dobrá 
Voda u Hořic Obci Dobrá Voda u Hořic dle bodu I.b) tohoto usnesení 

 
 
USNESENÍ č. 14/1223/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. souhlasí 
a) se zveřejněním záměru darovat pozemek v k. ú. a obci Chomutice Obci Chomutice 

 
b) s darováním pozemku dle KN p. p. č. 684/1 o výměře 25613 m2 ostatní plocha – 

ostatní komunikace v k. ú. a obci Chomutice Obci Chomutice 
Cena: bezúplatně 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Obdarovaný: Obec Chomutice 
Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný  
Věcná břemena: bez zápisu 

 
II. ukládá 

1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
zveřejnit záměr dle bodu I.a) tohoto usnesení 
 

2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na darování pozemku v k. ú. a obci Chomutice Obci Chomutice dle bodu I.b) tohoto 
usnesení 

 
 

USNESENÍ č. 14/1224/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
a) se zveřejněním záměru darovat pozemky v k. ú. Radim u Jičína a obci Radim 

a stavbu bývalé silnice č. III/2866 Obci Radim 
b) s darováním pozemků v k. ú. Radim u Jičína a obci Radim a stavby bývalé silnice 

č. III/2866 Obci Radim 
 stavba bývalé silnice č. III/2866 včetně příslušenství v k. ú. Tužín a obci Radim 

v délce 1,467 km, tj. od km 1,040 (začátek vyřazeného úseku v Obci Tužín) 
do km 2,507 (konec k. ú. Tužín) 
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 pozemky – dle KN v k. ú. Radim u Jičína a obci Radim  
p. p. č. 477/4  o výměře 2477 m2  ostatní plocha – silnice  
p. p. č. 477/5  o výměře 72 m2   ostatní plocha – silnice 
Výměra pozemků celkem: 2549 m2 

Cena: bezúplatně 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Obdarovaný: Obec Radim 
Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný 
Věcná břemena: bez zápisu 

 
II. ukládá 

1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
 zveřejnit záměr dle bodu I.a) tohoto usnesení 

 
2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na darování pozemků v k. ú. Radim u Jičína a obci Radim a stavbu bývalé silnice 
č. III/2866 Obci Radim dle bodu I.b) tohoto usnesení 

 
 

USNESENÍ č. 14/1225/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. souhlasí 
s bezúplatným převodem: 
 pozemků vedených v KN 

- p. p. č. 368/1 o výměře 7146 m2 
- č. 381/1 o výměře 6158 m2  
- č. 381/2 o výměře 5526 m2 

 pozemků ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl 
- č. 361/1 o výměře 22251 m2 
- č. 362 o výměře 19454 m2 

vše v k. ú. Bojiště u Trutnova 
Výměra celkem: 60535 m2 
Převádějící: ČR – Pozemkový fond ČR 
Přejímající: Královéhradecký kraj 
Správa: Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická Trutnov, Lesnická č. p. 9 
 

II. ukládá 
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit k projednání a schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na bezúplatný převod pozemků dle bodu I. tohoto usnesení 
 
 

USNESENÍ č. 14/1226/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
a) se zveřejněním „Záměru“ prodat  stavbu dvougaráže a pozemků v k. ú. Žireč Městys 
 
b) s prodejem: 

 stavby dvougaráže: garáže na st. p. č. 89/4 a garáže na st. p. č. 89/5 
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 pozemků v k. ú. Žireč Městys a obci Dvůr Králové nad Labem 
- st. p. č. 89/4  o výměře 24 m2 
- st. p. č. 89/5  o výměře 24 m2  zastavěná plocha 
- st. p. č. 89/3  o výměře 217 m2  zastavěná plocha – zbořeniště 
Výměra pozemků celkem: 265 m2 

Cena: 178.000,- Kč 
Prodávající: Královéhradecký kraj 
Správa: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 
Kupující: Hospic Anežky České se sídlem v Červeném Kostelci 
Náklady na převod: hradí kupující 
Omezení vlastnických práv: bez zápisu 

 
II. ukládá 

1) Ing. Miroslavu Burianovi, vedoucímu majetkoprávního odboru KÚ 
 zveřejnit „Záměr“ dle bodu I. tohoto usnesení 
 
2) Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

předložit k projednání a schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na prodej dvougaráže a pozemků dle bodu I. tohoto usnesení 

 
 

USNESENÍ č. 14/1227/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení č. II na právo uzavřít kupní smlouvu na nemovitosti v k. ú. 
Broumov a obci Broumov, okres Náchod 

 
II. souhlasí 

s prodejem nemovitostí dle výsledků výběrového řízení č. II. v obci a k. ú. Broumov 
 staveb: 

- hlavní stavby včetně součástí a příslušenství: 
objekt bydlení č. p. 125 na st. p. č. 674 
provozní část č. p. 125 na st. p. č. 674 

- vedlejší stavby včetně součástí a příslušenství: 
jiná budova bez č. p. na st. p. č. 1102 
2 ocelové přístřešky na st. p. č. 674 
zděný přístřešek na st. p. č. 674 
ocelový přístřešek na p. p. č. 309/14 

 pozemků: 
- st. p. č. 674  o výměře 2174 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
- st. p. č. 1102  o výměře 48 m2  zastavěná plocha a nádvoří  
- p. p. č. 309/12  o výměře 444 m2  zahrada 
- p. p. č. 309/14  o výměře 1086 m2  ostatní plocha – manipulační plocha 
výměra pozemků celkem 3752 m2 

Cena: 850.000,- Kč 
Prodávající: Královéhradecký kraj 
Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 
Kupující: obchodní společnost Broumovské stavební sdružení, s. r. o., se sídlem U Horní 
brány 29, 550 01 Broumov 
Náklady spojené s převodem:  vklad do katastru nemovitostí hradí kupující 

daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
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Omezení vlastnického práva ke stavbě č. p. 125 na st. p. č. 674: 
- nájem bytu pro pana Ladislava Valáška  
- nájem bytu pro pana Josefa Andrše 
- nájem bytu pro pana Jarmila Adamova 
 

III. ukládá 
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit k projednání a schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh 
na prodej nemovitostí v k. ú. Broumov obchodní společnosti Broumovské stavební 
sdružení, s. r. o., se sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov dle bodu II. tohoto 
usnesení 
 
 

USNESENÍ č. 14/1228/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
informaci o stávajícím stavu evidence nemovitého majetku Královéhradeckého kraje 
 

II. ukládá 
vedoucím jednotlivých odvětvových odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
předložit Radě Královéhradeckého kraje prostřednictvím gestorů: 
a) soupis nemovitostí, které jsou pro dané odvětví z hlediska koncepce tohoto odvětví 

nepotřebné 
b) soupis nemovitostí, u nichž je z hlediska koncepce odvětví předpoklad rozšíření 

a z toho plynoucí požadavky na další nemovitosti 
Termín: 31. 3. 2004 
 
 

USNESENÍ č. 14/1229/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
s uzavřením splátkové dohody pro společnost „Farma Monfi“, s. r. o., Přepychy 201, 
517 31 Rychnov nad Kněžnou, v celkové částce 8.784,- Kč 
 

II. ukládá 
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
podepsat dohodu se splátkovým kalendářem se společností „Farma Monfi“, s. r. o., 
Přepychy 201, Rychnov nad Kněžnou, zastoupené Ing. Leošem Kroaou dle důvodové 
zprávy 

 
 

USNESENÍ č. 14/1230/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

 schvaluje 
změnu specifických ukazatelů rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2003 

 
 
USNESENÍ č. 14/1231/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

bere na vědomí 
informativní zprávu - Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 31. 10. 2003 
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USNESENÍ č. 14/1232/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. jmenuje 
Ing. Petra Matějku ředitelem Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy, Středního 
odborného učiliště a Učiliště, Jičín, Pod Koželuhy 100 po obdržení souhlasu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR s jeho jmenováním (podle § 17 odst. 3 zákona 
č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 
II. ukládá 

Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ 
požádat MŠMT ČR o udělení souhlasu se jmenováním Ing. Petra Matějky do funkce 
ředitele výše jmenované školy a po obdržení souhlasu MŠMT ČR zajistit vyhotovení 
jmenovacího dekretu 
Termín: po obdržení souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

se jmenováním 
 
 
USNESENÍ č. 14/1233/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  
 

I. jmenuje 
Ing. Vladimíra Holana ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště -
Centra odborné přípravy, Hronov, Hostovského 910 po obdržení souhlasu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR s jeho jmenováním (podle § 17 odst. 3 zákona 
č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
 

II. ukládá 
Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ 
požádat MŠMT ČR o udělení souhlasu se jmenováním Ing. Vladimíra Holana do funkce 
ředitele výše jmenované školy a po obdržení souhlasu MŠMT ČR zajistit vyhotovení 
jmenovacího dekretu 
Termín: po obdržení souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

se jmenováním 
 
 

USNESENÍ č. 14/1234/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. rozhodla 
odvolat PaedDr. Eugena Klimeše z funkce ředitele Obchodní akademie, Hradec Králové, 
tř. ČSA 274, po obdržení souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
s jeho odvoláním 
 

II. ukládá 
Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ 
1) požádat MŠMT ČR o souhlas s odvoláním PaedDr. Eugena Klimeše z funkce 

ředitele Obchodní akademie, Hradec Králové, tř. ČSA 274 
2) zabezpečit vyhotovení a předání odvolání PaedDr. Eugenu Klimešovi z funkce 

ředitele Obchodní akademie, Hradec Králové, tř. ČSA 274 po obdržení souhlasu 
MŠMT ČR s jeho odvoláním 

Termín: po obdržení souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
se jmenováním 
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USNESENÍ č. 14/1235/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

a) čerpání finančních fondů škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných 
Královéhradeckým krajem v roce 2003 dle předloženého návrhu  

b) investiční záměr Odborného učiliště a Praktické školy Hostinné, Mládežnická 329 – 
„Dobudování truhlářské dílny Labský Mlýn“ 

 
II. ukládá 

Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ 
zajistit vyrozumění škol, předškolních a školských zařízení o udělení souhlasu 
s čerpáním finančních fondů a schválení investičního záměru 
Termín: 17. 12. 2003 

 
 

USNESENÍ č. 14/1236/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí ve vlastnictví Města Hořice 
pro zajištění činnosti příspěvkové organizace Speciální školy Hořice, Husova 11 
mezi Městem Hořice a Královéhradeckým krajem 

b) darovací smlouvu uzavíranou mezi Královéhradeckým krajem a Městem Hořice, 
kterou Město Hořice daruje soubor movitých věcí pro činnost zřizované příspěvkové 
organizace Speciální školy, Hořice, Soudná 11 

 
II. zmocňuje 

Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje 
k podpisu nájemní a darovací smlouvy 
Termín: 31. 12. 2003 

 
 

USNESENÍ č. 14/1237/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I.  jmenuje 

1) Mgr. Alenu Pechovou ředitelkou Speciálních škol, Jičín, Soudná 12 s účinností – 
po obdržení souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s jejím 
jmenováním (podle § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) 

 
2) Mgr. Radoslavu Hubáčkovou ředitelkou Speciálních škol, Hořice, Husova 11, 

s účinností - po obdržení  souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
s jejím jmenováním (podle § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) 

 
II.  ukládá 

Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ 
požádat MŠMT ČR o udělení souhlasu se jmenováním Mgr. Aleny Pechové a Mgr. 
Radoslavy Hubáčkové do funkcí ředitelek výše jmenovaných škol a po obdržení 
souhlasu MŠMT zajistit vyhotovení jmenovacích dekretů 
Termín: neprodleně po obdržení souhlasu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR se jmenováním 
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USNESENÍ č. 14/1238/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje  

převod dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením v působnosti 
Královéhradeckého kraje na období září až prosinec 2003 

 
II. ukládá 

Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ 
zajistit převod finančních prostředků na účty škol, předškolních a školských zařízení 
dle rozpisu 
Termín: do 15. 12. 2003 
 

 
USNESENÍ č. 14/1239/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. bere na vědomí 

informaci o projektu „hi-story.net“ k programu Evropské unie SOCRATES - 
COMENIUS 2.1  
 

II. schvaluje 
zapojení Královéhradeckého kraje do projektu „hi-story.net“ k programu Evropské unie 
SOCRATES - COMENIUS 2.1 a předběžný rozpočet českého podílu projektu 

 
III. ukládá 

Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ 
1) zabezpečit koordinaci projektu v rámci Královéhradeckého kraje 

Termín: listopad 2003 - srpen 2007 
2) zajistit účast partnerských institucí v Královéhradeckém kraji a potřebné údaje zaslat 

předkladateli projektu – vládě Horního Bavorska (prostřednictvím vedoucího 
projektu Maria Seibta) 
Termín: do 20. 12. 2003 

3) každoročně aktualizovat a zapracovat náklady na realizaci projektu do návrhu 
rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve výši: v roce 2004 - 210 EUR, 
v roce 2005 - 610 EUR, v roce 2006 - 610 EUR a v roce 2007 - 410 EUR 

4) každoročně vyhodnocovat přínos projektu i účelné a efektivní využití vyčleněných 
finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu 
Termín: leden 2005, leden 2006, leden 2007 

 
 
USNESENÍ č. 14/1240/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. odvolává 

 Věru Křížovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Okresního centra 
sociálních služeb Náchod k 31. 12. 2003 

 Helenu Vostrovskou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Centra sociální 
pomoci a služeb okresu Hradec Králové k 31. 12. 2003 

 
II. ukládá 

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 
Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 14/1241/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. rozhodla 

o vypsání výběrového řízení na místa ředitelů: 
- Domova důchodců Náchod 
- Domova důchodců Police nad Metují 
- Domova důchodců Teplice nad Metují 
- Domova důchodců Malá Čermná 
- Domova důchodců a ústavu sociální péče se sídlem v České Skalici 

 
II. jmenuje 

členy výběrové komise pro výběrové řízení na místa ředitelů Domova důchodců Náchod, 
Domova důchodců Police nad Metují, Domova důchodců Teplice nad Metují, Domova 
důchodců Malá Čermná a Domova důchodců a ústavu sociální péče se sídlem v České 
Skalici ve složení: 
předseda: Miloslav Plass 
členové: PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. 

Bc. Ludmila Hájková 
JUDr. Dagmar Urbanová 

 
III. ukládá 

PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
1) zajistit vyhlášení výběrového řízení na místa ředitelů Domova důchodců Náchod, 

Domova důchodců Police nad Metují, Domova důchodců Teplice nad Metují, 
Domova důchodců Malá Čermná a Domova důchodců a ústavu sociální péče 
se sídlem v České Skalici v denících BOHEMIA 

2) vyhotovit jmenovací dekrety pro členy výběrové komise a zabezpečit výběrové řízení 
na místa ředitelů Domova důchodců Náchod, Domova důchodců Police nad Metují, 
Domova důchodců Teplice nad Metují, Domova důchodců Malá Čermná a Domova 
důchodců a ústavu sociální péče se sídlem v České Skalici 

Termín: ihned 
 
 

USNESENÍ č. 14/1242/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

změnu specifického ukazatele – limit mzdových prostředků na rok 2003 Centru sociální 
pomoci a služeb Hradec Králové, a to zvýšení z 16.736 tis. Kč na 18.215 tis. Kč (z toho 
z vlastních prostředků Královéhradeckého kraje ze 14.966 tis. Kč na 16.445 tis. Kč) 

 
II. ukládá 

PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
informovat o usnesení ředitelku Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové 
Termín: ihned 

 
 

USNESENÍ č. 14/1243/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

změny v plánech čerpání investičních fondů ve znění dle důvodové zprávy 
- v Ústavu sociální péče Hořice 
- v Domově důchodců Hradec Králové 
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II. ukládá 

PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
informovat ředitele uvedených organizací o schválených změnách 
Termín: ihned 

 
 

USNESENÍ č. 14/1244/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

s účinností od 1. 1. 2004 Ceník poskytovaných služeb v Domově penzionu pro důchodce 
Hradec Králové dle přílohy důvodové zprávy 

 
II. ukládá 

PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
informovat ředitelku Domova penzionu pro důchodce Hradec Králové o přijatém 
usnesení 
Termín: ihned 
 
 

USNESENÍ č. 14/1245/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

řediteli Domova důchodců Hradec Králové Mgr. Martinu Dűrrerovi zahraniční pracovní 
cestu do Mnichova na jednání VÝKONNÉ RADY  E.D.E., která se uskuteční ve dnech 
5. 12. - 6. 12. 2003 

 
II. ukládá 

PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
informovat ředitele Domova důchodců Hradec Králové o přijatém usnesení 
Termín: ihned 

 
 

USNESENÍ č. 14/1246/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

Ústavu sociální péče Skřivany: 
a) převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 370 tis. Kč 
b) vázání celkového zůstatku v investičním fondu v předpokládané výši 518,5 tis. Kč 

k 31. 12. 2003 na akci „Úprava bytové jednotky na chráněné bydlení“ 
 

II. ukládá 
PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
informovat ředitele Ústavu sociální péče Skřivany o schválené změně 
Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 14/1247/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

odměnu paní Monice Škápíkové za plnění mimořádných úkolů v době dlouhodobé 
nemoci ředitele Ústavu sociální péče pro mládež ČTYŘLÍSTEK, Markoušovice ve výši 
dle důvodové zprávy 
 

II. ukládá 
Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 
Termín: ihned 
 
 

USNESENÍ č. 14/1248/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

a) znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 610/02/5380 mezi Ústavem sociální péče 
Hajnice a firmou BAK, a. s., Trutnov na investiční akci „Domov a stacionář 
pro osoby s mentálním postižením Trutnov“ ve znění dle přílohy k důvodové zprávě 

b) znění dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 28/2002 mezi Ústavem sociální péče 
Hajnice a  p. Milošem Haasem o zajištění technického dozoru investora 

 
II. ukládá 

řediteli Ústavu sociální péče Hajnice 
podepsat předložené dodatky smluv 
Termín: ihned 
 

 
USNESENÍ č. 14/1249/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
 bere na vědomí 

výsledky průběžné kontroly v Ústavu sociální péče Hajnice a investiční akce „Domov 
a stacionář pro osoby s mentálním postižením Trutnov“ dle příloh k důvodové zprávě 

 
 

USNESENÍ č. 14/1250/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. odvolává 

Bc. Jaroslava Prouzu z funkce ředitele Ústavu sociální péče Hajnice s účinností 
od 1. 12. 2003 

 
II. pověřuje 

Věru Fialovou, současnou zástupkyni ředitele Ústavu sociální péče Hajnice, řízením 
ústavu s účinností od 1. 12. 2003 do doby jmenování nového ředitele ústavu 

 
III. ukládá 

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
1) zajistit realizaci přijatého usnesení 

Termín: ihned 
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2) neprodleně jednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR o souladu smlouvy 

o dílo a podmínek financování výstavby 2 rodinných domků pro Ústav sociální péče 
Hajnice 

 
 

USNESENÍ č. 14/1251/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. rozhodla 
o vypsání výběrového řízení na obsazení místa ředitele Ústavu sociální péče Hajnice 
 

II. jmenuje 
členy výběrové komise pro výběrové řízení na místo ředitele Ústavu sociální péče 
Hajnice ve složení: 
předseda:  Miloslav Plass 
členové: PhDr.Martin Scháněl, Ph.D. 

Bc. Ludmila Hájková 
Mgr. Lenka Půlpánová 
Mgr. Alena Goisová, ředitelka ÚSP Opočno 
Ing. Slavomír Štefan, ředitel ÚSP Skřivany 

 
III. ukládá 

PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
1) zajistit vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Ústavu sociální péče Hajnice 

v denících BOHEMIA 
2) vyhotovit jmenovací dekrety pro členy výběrového řízení na místo ředitele Ústavu 

sociální péče Hajnice 
Termín: ihned 

 
 

USNESENÍ č. 14/1252/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. schvaluje 
finanční podporu romským integračním projektům financovaným z prostředků 
mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity v rozpisu:  
 Občanské sdružení SOUŽITÍ JAROMĚŘ       50.000,- Kč 

název projektu: SOUŽITÍ – JAROMĚŘ – program pro romské děti a mládež 
• Občanské sdružení Salinger      165.000,- Kč 

název projektu: Komunitní centrum – Pražská 559, Hradec Králové 
(rozšíření projektu do Okružní ul. 873, Hradec Králové) 

• Občanské sdružení Nový život        90.000,- Kč 
název projektu: Komunitní centrum Nový život 

 
II. ukládá 

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 
Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 14/1253/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. bere na vědomí 
informaci o podpoře projektu „Komunitní plánování sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje“ ve výši 1,002.000,- Kč a projektu „Standardizace 
a zefektivnění sociálních služeb Královéhradeckého kraje“ ve výši 859.400,- Kč 
z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2003 
 

 II. pověřuje 
Miloslava Plasse, člena Rady Královéhradeckého kraje – gestora sociálních věcí 
podpisem objednávek k zajištění realizace těchto projektů dle jejich písemného 
zpracování a rozpočtu s ohledem na rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu ČR územním samosprávným celkům na tyto projekty 
(rozhodnutí K 0006/002 a K 0006/001) 

 
III. ukládá 

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 
Termín: 11. 12. 2003 

 
 

USNESENÍ č. 14/1254/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. projednala 
a) návrh na vydávání regionálního periodika „EKOTON – Bulletin pro environmentální 

vzdělávání, výchovu a osvětu Královéhradeckého kraje“ 
a) návrh smlouvy o dílo s o. s. SEVER Horní Maršov 

 
 II. schvaluje 

1) vydávání periodika „Ekoton“ s výhledem 2 čísel ročně, nultého čísla v roce 2003 
(prosinec) 

2) návrh smlouvy o dílo se Střediskem SEVER Horní Maršov na zajištění technického 
servisu pro ediční činnost a distribuci (úhrada z rozpočtu kapitoly ŽP) 

 
III. ukládá 

1) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
podepsat smlouvu o dílo s o. s. SEVER Horní Maršov 
Termín: do 8. 12. 2003 
 

2) RNDr. Miroslavu Krejzlíkovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství 
a) zajišťovat a podle potřeb Královéhradeckého kraje usměrňovat přípravu náplně 

periodika – pověřit organizací ediční činností pracovníka odboru a ustanovit 
redakční radu 

b) k zajištění technického servisu uzavřít smlouvu o dílo se střediskem SEVER 
v Horním Maršově 

 
3) Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

sledovat uplatnění a účelnost vydávání regionálního Bulletinu EVVO 
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USNESENÍ č. 14/1255/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. projednala 

a) výsledek výběrového řízení k určení zhotovitele veřejné zakázky „Pavilon slonů 
v ZOO Dvůr Králové“ 

b) návrh smlouvy s firmou BAK, a. s., Trutnov na provedení díla Pavilon slonů 
 
II. ukládá 

RNDr. Daně Holečkové, ředitelce Zoologické zahrady Dvůr Králové 
zajistit uzavření smlouvy s firmou BAK, a. s., Trutnov na provedení díla „Pavilon slonů 
ZOO Dvůr Králové“ 

 
 

USNESENÍ č. 14/1256/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. projednala 
návrh rozpočtového opatření č. 1/2003 – změna plánu investic č. 1/2003 - ZOO Dvůr 
Králové 
 

II. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1/2003 – změna plánu investic č. 1/2003 - ZOO Dvůr Králové 
 

III. ukládá 
RNDr. Daně Holečkové, ředitelce Zoologické zahrady Dvůr Králové 
zajistit realizaci změny plánu investic 
 
 

USNESENÍ č. 14/1257/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

jmenovitý návrh na ocenění udělené Radou Královéhradeckého kraje tvůrcům v oboru 
lidových řemesel cenou nazvanou Zlatý kolovrat dle důvodové zprávy 

 
II. ukládá 

PhDr. Pavlu Mertlíkovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče KÚ 
zajistit předání cen 
Termín: 12. 12. 2003 

 
 

USNESENÍ č. 14/1258/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

Regionálnímu muzeu v Náchodě převod provozních prostředků ve výši 340 tis. Kč 
do investičního fondu organizace a použití 400 tis. Kč z investičního fondu na nákup 
užitkového vozidla dle důvodové zprávy 

 
II. ukládá 

PhDr. Pavlu Mertlíkovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče KÚ 
informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 14/1259/2003 
Rada Královéhradeckého kraje  

 
I. odročuje 

projednání materiálu „Financování stavby Knihovnicko-informačního centra v Hradci 
Králové“ 
 

II. ukládá 
PhDr. Pavlu Mertlíkovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče KÚ 
Ing. Jaroslavu Štěchovskému, vedoucímu odboru strategického plánování a investic KÚ 
předložit dopracovaný materiál na příští schůzi Rady Královéhradeckého kraje 

 
 

USNESENÍ č. 14/1260/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000,- Kč z mimograntové podpory péče 
o kulturní památky kapitoly 16 obci Bukvice, okres Jičín na obnovu kaple sv. Jana 
Nepomuckého 

 
II. ukládá 

PhDr. Pavlu Mertlíkovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče KÚ 
zajistit realizaci přijatého usnesení 
Termín: ihned 

 
 

USNESENÍ č. 14/1261/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. stanovuje 
platy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem 
s účinností od 1. 1. 2004 dle přílohy důvodové zprávy 
 

II. ukládá 
Ing. Evě Stehlíkové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ 
zabezpečit vyhotovení a předání platových výměrů dle přijatého usnesení 
Termín: 1. 1. 2004 
 
 

USNESENÍ č. 14/1262/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. stanovuje 
platy ředitelů příspěvkových organizací – zařízení sociální péče Královéhradeckého kraje 
s účinností od 1. 1. 2004 dle přílohy důvodové zprávy 
 

II. ukládá 
PhDr. Martinu Schánělovi, Ph.D., vedoucímu odboru sociálních věcí KÚ 
informovat ředitele příspěvkových organizací - zařízení sociální péče Královéhradeckého 
kraje o přijatém usnesení 
Termín: ihned 
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USNESENÍ č. 14/1263/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. stanovuje 

plat ředitelce Zoologické zahrady Dvůr Králové, Štefánikova 1029, Dvůr Králové 
nad Labem s účinností od 1. 1. 2004 dle přílohy důvodové zprávy 

 
II. ukládá 

RNDr. Miroslavu Krejzlíkovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství KÚ 
zabezpečit vyhotovení a předání platového výměru dle přijatého usnesení s účinností 
od 1. 1. 2004 
 
 

USNESENÍ č. 14/1264/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. stanovuje 
platy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury zřizovaných Královéhradeckým 
krajem s účinností od 1. 1. 2004 dle přílohy důvodové zprávy 
 

II. ukládá 
PhDr. Pavlu Mertlíkovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče KÚ 
zajistit vystavení nových platových výměrů 
Termín: ihned 

 
 

USNESENÍ č. 14/1265/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. stanovuje 
platy ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje 
s účinností od 1. 1. 2004 dle přílohy důvodové zprávy 
 

II. ukládá 
MUDr. Zdeňkovi Hajžmanovi, CSc., vedoucímu odboru zdravotnictví KÚ 
zajistit zpracování platových výměrů ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací 
Královéhradeckého kraje 
Termín: prosinec 2003 
 

 
USNESENÍ č. 14/1266/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

uzavření delimitačních dohod podle ust. § 249 odst. 2 a § 250 zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, kterými se upravuje přechod veškerých práv a povinností 
vyplývajících z pracovně právních vztahů zaměstnanců mezi příspěvkovými 
organizacemi Královéhradeckého kraje: 
- Oblastní nemocnicí Trutnov 
- Oblastní nemocnicí Náchod 
- Oblastní nemocnicí Jičín 
- Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou 
- Nemocnicí Nový Bydžov 
- Broumovskou nemocnicí  
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a akciovými společnostmi Královéhradeckého kraje: 
- Oblastní nemocnicí Trutnov, a. s. 
- Oblastní nemocnicí Náchod, a. s. 
- Oblastní nemocnicí Jičín, a. s. 
- Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou, a. s. 
- Novobydžovskou nemocnicí, a. s. 
- Broumovskou nemocnicí, a. s. 

 
II. ukládá 

Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci delimitačních dohod mezi výše uvedenými subjekty 
Termín: prosinec 2003 
 
 

USNESENÍ č. 14/1267/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. souhlasí 

s nákupem nové monitorovací techniky pro jednotku intenzivní péče v Oblastní 
nemocnici Rychnov nad Kněžnou od dodavatele Hoyer Praha Medicintechnik, s. r. o., 
Praha dle důvodové zprávy 

 
II. ukládá 

Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci usnesení 
Termín: prosinec 2003 

 
 

USNESENÍ č. 14/1268/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
bere na vědomí 
smlouvu o dílo na dodávku spirálního CT včetně příslušenství pro Nemocnici Jičín 

 
 

USNESENÍ č. 14/1269/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

odměnu pro Ing. Ilju Kopáčka, ředitele Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, 
ve výši dle přílohy důvodové zprávy 

 
II. ukládá 

Zdeňku Kosovi, ekonomickému náměstkovi Správy a údržby silnic Královéhradeckého 
kraje 
vyplatit schválenou odměnu ve výplatním termínu za prosinec 2003 
Termín: prosinec 2003 
 

 
USNESENÍ č. 14/1270/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. projednala 

závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na nákup osobních počítačů 
pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
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II. schvaluje 
nabídku firmy CESA, a. s., Pardubice –  varianta I. jako nejvhodnější nabídku na nákup 
osobních počítačů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 
III. zmocňuje 

Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje 
uzavřít kupní smlouvu s vybranou firmou 
Termín: ihned 
 
 

USNESENÍ č. 14/1271/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

a) přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši do 1,5 mil. Kč a její využití na nákup 
výpočetní techniky pro odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje 

b) zadání veřejné zakázky na nákup výpočetní techniky dle § 49 b) zákona č. 199/1994 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
II. ukládá 

1) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
zaslat předmětnou žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Ministerstvo 
životního prostředí ČR 
Termín: 1. 12. 2003 

 
2) RNDr. Miroslavu Krejzlíkovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství 

Ing. Bohumilu Pecoldovi, vedoucímu odboru informatiky KÚ 
zajistit realizaci zakázky 
Termín: 31. 12. 2003 
 
 

USNESENÍ č. 14/1272/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. bere na vědomí 

informace týkající se možnosti zpracování Plánovacího atlasu pro naplnění projektu 
„Modrý pás Labe“ 
 

II. souhlasí 
se zpracováním Plánovacího atlasu pro účely cestovního ruchu a dalších aktivit z tohoto 
katalogu vyplývajících 

 
III. ukládá 

Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit tento materiál do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje včetně vyčíslení 
nákladů pro Královéhradecký kraj 

 
 

USNESENÍ č. 14/1273/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

a) záštitu nad Deklarací o spolupráci tří evropských obcí 
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b) přidělení politické zodpovědnosti za mezinárodní spolupráci se Srbskem Bc. Karlu 
Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

 
II. ukládá 

Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zúčastnit se oficiálního podpisu Deklarace o spolupráci tří evropských obcí 
Termín: 1. čtvrtletí 2004 

 
 

USNESENÍ č. 14/1274/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
bere na vědomí 
stav řešení úkolů uložených usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 11/974/2003 – 
spolupráce s regionem Kampánie 
 
 

USNESENÍ č. 14/1275/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. bere na vědomí 
 předloženou databázi projektů s možnou podporou strukturálních fondů na základě 

vyhlášené výzvy „Předběžný zájem o realizaci projektů s podporou strukturálních fondů“ 
 
II. ukládá 

Ing. Kláře Dostálové, pověřené řízením odboru evropské integrace KÚ 
Ing. Jaroslavu Štěchovskému, vedoucímu odboru strategického plánování a investic KÚ 
zapracovat všechny projekty do jednotné databáze za podpory programu ISPROFIN 
Termín: do 31. 1. 2004 

 
 

USNESENÍ č. 14/1276/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. projednala 

možnost umístění implementačních agentur Czechinvest (1 kancelář), sekretariátu 
Regionální rady (3 kanceláře) a regionálního pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR (1 kancelář) v prostorách využívaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 

 
II. ukládá 

JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
přijmout organizační opatření k zabezpečení prostor v rozsahu 5 kanceláří po dvou lidech 
a stanovit podmínky užívání těchto kanceláří a předložit Radě Královéhradeckého kraje 
ke schválení 
Termín: leden 2004 

 
 

USNESENÍ č. 14/1277/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
bere na vědomí 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Miloslava Plasse a PhDr. Martina Scháněla, Ph.D., 
do Holandska uskutečněné v termínu 23. 10. – 24. 10. 2003 
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USNESENÍ č. 14/1278/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
schvaluje 
studijní cestu do Bruselu v termínu 29. 2. – 3. 3. 2004 ve složení: 
Ing. Pavel Bradík  
Ing. Vladimír Derner 
Bc. Karel Klíma 
Ing. Zdeněk Pěnkava 
Miloslav Plass 
Jiří Rokl 
Ing. Jaroslav Vácha 
Mgr. Ladislav Vrba  
Ing. Rostislav Všetečka 

 
 

USNESENÍ č. 14/1279/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
bere na vědomí 
uskutečněné nákupy pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje od 4. 11. – 21. 11. 2003 

 
 

USNESENÍ č. 14/1280/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

převod nepotřebného majetku Královéhradeckého kraje těmto subjektům: 
- Zvláštní škola Dobruška, Opočenská 115 6 ks židlí 
- Dětský domov Nechanice, Hrádecká 267 8 ks židlí a 8 stolků pod PC 
- Speciální škola Broumov, Kladská 164  10 ks židlí 

 
II. ukládá 

JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci usnesení  
Termín: do 31. 12. 2003 

 
 

USNESENÍ č. 14/1281/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. projednala 

 návrh škodní a likvidační komise na vyřazení, likvidaci a prodej zařízení v pořizovací 
ceně nad 40.000,- Kč dle důvodové zprávy v užívání zdravotnických zařízení 
Královéhradeckého kraje 

 
II. schvaluje 
 likvidaci a prodej movitých věcí vyřazených z důvodů nepotřebnosti a nepoužitelnosti 

ze zdravotnických zařízení příspěvkových organizací Oblastní nemocnice Trutnov, 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Nemocnice Nový Bydžov, Dětského 
domova Broumov, Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní nemocnice Jičín 
dle přiloženého seznamu 
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III. ukládá 
Ing. Rostislavu Všetečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci usnesení 
 

 
USNESENÍ č. 14/1282/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. projednala 

petici zaměstnanců Obchodní akademie v Hradci Králové, tř. ČSA 274 o přehodnocení 
výsledku konkurzu na ředitele školy ze dne 24. 10. 2003 

 
II. souhlasí 

se zněním odpovědi na petici zaměstnanců Obchodní akademie v Hradci Králové, 
tř. ČSA 274 o přehodnocení výsledků konkurzu na ředitele školy ze dne 24. 10. 2003 

 
III. ukládá 

Bc. Miroslavu Vrbovi, vedoucímu organizačního odboru KÚ  
zaslat stanovisko Rady Královéhradeckého kraje zástupcům petičního výboru 
 
 

USNESENÍ č. 14/1283/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
bere na vědomí 
usnesení výborů Zastupitelstva a zápisy komisí Rady Královéhradeckého kraje za měsíc 
listopad 2003 
 

 
USNESENÍ č. 14/1284/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
ukládá 
Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
k usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 23/645/2003 
1) stanovit příspěvkovým organizacím odvod z investičních fondů do Fondu reprodukce 

Královéhradeckého kraje ve výši shodné s předpokladem objemu odpisů 
jednotlivých příspěvkových organizací 

2) předložit pravidla pro čerpání Fondu reprodukce Zastupitelstvu Královéhradeckého 
kraje na prosincovém jednání 

3) předložit úpravu FRIK ve vazbě na Statut Fondu reprodukce 
 
 

USNESENÍ č. 14/1285/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. bere na vědomí 
 informace o programu PHARE 2001 

 
II. souhlasí 
 s navrženými projekty za Královéhradecký kraj pro účely projektu PHARE CZ 01.10.03 
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USNESENÍ č. 14/1286/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

 poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč Pedagogické fakultě UHK na vznik 
a činnost Kabinetu etického vzdělávání 

 
II. ukládá 

 1) Mgr. Haně Moravcové, vedoucí odboru legislativního a právního KÚ 
zpracovat darovací smlouvy 

 2) Ing. Miloslavu Nejedlému, vedoucímu odboru ekonomickému KÚ 
zajistit realizaci plateb dle uzavřených smluv 

 
 

USNESENÍ č. 14/1287/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. projednala 

návrh na stanovení mimořádné odměny řediteli společnosti OREDO, s. r. o. 
 
II. schvaluje 

mimořádnou odměnu řediteli společnosti OREDO, s. r. o., ve výši dle přílohy důvodové 
zprávy 

 
III. ukládá 

Ing. Vladimíru Záleskému, společnost OREDO, s. r. o. 
zajistit realizaci usnesení 
 

 
USNESENÍ č. 14/1288/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. bere na vědomí 

žádost Obce Šonov u Broumova o poskytnutí návratné půjčky 100.000,- Kč na zálohu 
pro firmu na zprovoznění úpravny vody 

 
II. souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 100.000,- Kč na zálohu pro dodavatele na úpravnu vody 
pro 9 bytových jednotek 

 
III. ukládá 

Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
předložit žádost ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 

 
 

USNESENÍ č. 14/1289/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. schvaluje 

1) poskytnutí účelové dotace ve výši: 
 178.500,- Kč Římskokatolické farnosti Vysoký Újezd v Třebechovicích 

pod Orebem na  rekonstrukci varhan v kostele sv. Ondřeje 
v Třebechovicích pod Orebem 
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 120.000,- Kč  Krkonoše – sdružení měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí na databázi 
informačního sytému ERGIS  

2) poskytnutí finančního příspěvku a daru ve výši: 
 100.000,- Kč 1. PS Náchod, Tyršova 866, Náchod, IČO 691 736 72 na zajištění 

zimní průjezdnosti komunikace III. třídy na spojnici lyžařských 
středisek Deštné v Orlických horách a Zdobnice a zajištění 
základní obslužnosti dětského rekreačního střediska v Kamenci 
v Orlických horách 

   35.000,- Kč Jiří Šlégl – Agentura Šlégl, Švehlova 321, Hradec Králové 
na částečné krytí nákladů spojených s uspořádáním Tříkrálového 
koncertu v Hradci Králové dne 4. 1. 2004 

    6.000,- Kč Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu 
Hradec Králové, Všehrdova 194, Hradec Králové na poznávací 
zájezd mladých hasičů do Přibyslavi 

   20.000,- Kč Sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech, Libčany 80, 
IČO 26515326 na aktivity spojené s realizací památníku 
francouzských válečných zajatců z „bitvy národů“ u Lipska v říjnu 
1813 

 
II. ukládá 

 1) Mgr. Haně Moravcové, vedoucí odboru legislativního a právního KÚ 
 zpracovat příslušné darovací smlouvy 

 
 2) Ing. Miloslavu Nejedlému, vedoucímu ekonomického odboru KÚ 

 zajistit realizaci plateb dle uzavřených smluv 
 
 

USNESENÍ č. 14/1290/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 
 

I. souhlasí 
s úpravou návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2004 na zajištění autobusové 
dopravní obslužnosti spočívající v přesunu částky ve výši 4 mil. Kč z rezervy kraje 
do kapitoly doprava – dopravní obslužnost – autobusová doprava a dále 800 tis. Kč 
z rezervy Královéhradeckého kraje do kapitoly doprava – neinvestiční dotace s. r. o. 
OREDO 
 

II. ukládá 
Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
předložit změnu návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2004 na zasedání 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
Termín: 11. 12. 2003 

 
 

USNESENÍ č. 14/1291/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
I. souhlasí 

s tím, aby investor stavby „Křižovatky Mileta“ Ředitelství silnic a dálnic ČR zajistil 
v rámci posouzení záměru stavby přípravnou dokumentaci do úrovně územního 
rozhodnutí 

 
II. vyslovuje 

podporu rozvoji letiště v Hradci Králové 
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USNESENÍ č. 14/1292/2003 
Rada Královéhradeckého kraje 

 
schvaluje 
převzetí trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje nad konáním mezinárodního 
jazzového festivalu Hořice JazzNights 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Bradík 
 hejtman Královéhradeckého kraje 

 
 
 


