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Zápis 
z 5. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 23. 4. 2013 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ. 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Mgr. M. Berdychová, J. Gangur, Ing. P. Kubát,  
                 J. Linek, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka MUDr. P. 

Trpák, M. Vlasák, I. Vodochodský 
Omluveni: 
Nepřítomni:  
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, J. Orsák, starosta OSH Trutnov,    
                 Ing. J. Lukeš, zástupce Sdružení Český ráj, Z. Švalbová – STEM/MARK,  
                 R. Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory KHK, Ing. Zadrobílek,  
                 Ing. Kratochvílová - nepřítomna, R. Fodorová     
               
                         
Program:  
 
Prezentace byly předřazeny z důvodu účasti přednášejících.  

1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Prezentace o činnosti SHČMS -  vazba na poskytnutou dotaci ve výši 2,0 mil. Kč – Jiří Orsák. 
4. Prezentace činnosti destinační společnosti Sdružení Český ráj - Ing. Kratochvílová, Ing. J. 

Lukeš. 
5. Prezentace - výsledky 6. a 7. etapy statistických šetření a monitoringu – Mgr. Smejkalová, Z. 

Švalbová zástupce STEM/MARK.  
6. Prezentace - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1,0 mil. Kč Krajské hospodářské 

komoře Královéhradeckého kraje – Ing. Kratochvílová, Radek Zelenka, ředitel KHK. 
7. Návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení podaných žádostí do POV 2013 

v dotačním titulu 3 – Ing. M. Zadrobílek.  
8. Žádost obce Mostek – dorovnání poskytnuté dotace v dt 1 POV 2013 – R. Fodorová. 
9. Návrh na prominutí úroku z prodlení – „vyhledávací studie singltrek“ Broumovsko – Ing. 

Kratochvílová. 
10. Poskytnutí finančního příspěvku na zpracování dokumentace k územnímu řízení cyklostezka 

Rozkoš – Ing. Kratochvílová. 
11. Poskytnutí dotace destinačním společnostem – Ing. Kratochvílová. 
12. Zpráva z veletrhu For Bikes – Ing. Kratochvílová. 
13. Různé. 
 
 
   
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Bc. Petr Luska.  
Doporučil upřednostnit prezentace a poté se vrátit k projednávání jednotlivých bodů programu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/5/49/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska 
4. Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Louda 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 13  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu ze 4. jednání VRRCR ze dne 26. 3. 
2013. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/48/2013  ze dne 26. 3. 2013 ukládá: 
Zajistit prezentaci SHČMS – poskytnutí aktuálních informací o činnosti. 
Zodpovídá: Bc. P. Luska a Ing. M. Zadrobílek 
Úkol splněn dnešní účastí a prezentací J. Orsáka SHČMS  - bod 3) 
 
 
USNESENÍ VRRCR/5/50/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisu ze 4. jednání VRRCR ze dne 26. 3. 2013 bez připomínek. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 13  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 3. 
Prezentace o činnosti SHČMS – vazba na poskytnutou dotaci ve výši 2,0 mil. Kč – Jiří Orsák. 
 
Členové VRRCR byli seznámeni formou prezentace se základními ekonomickými údaji o čerpání 
poskytnuté dotace v loňském roce s vyjasněním požadavku na dotaci v roce letošním.  
Veškeré informace budou členům VRRCR poskytnuty formou Výroční zprávy k datu 20. 4. 2013.  
 
Z věcné diskuze vyplynulo, že VRRCR nemůže v současné době dát záruku pro příští a 
nadcházející roky v poskytnutí dotace v jakékoliv výši.   
 
 
USNESENÍ VRRCR/5/51/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
      Prezentaci o činnosti SHČMS. 

    
 
     II. Doporučuje   
          Finančně podporovat činnost SHČMS. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 13  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 4. 
Prezentace činnosti destinační společnosti Sdružení Český ráj – Ing. Kratochvílová, Ing. J. 
Lukeš. 
 
Členové VRRCR byli seznámeni formou prezentace s činností destinační společnosti Sdružení 
Český ráj. 
ü Představení Sdružení Český ráj 
ü Finanční zdroje 
ü Cíl sdružení 
ü Projekty – aktivity 
ü Sdílená data na portál KHK 
ü 3 835 akcí za rok 
ü 5 hlavních pilířů 
ü 45 druhů regionálních produktů 

 
Odkaz na webové stránky: www.cesky-raj.info; www.albrechtzvaldstejna.cz 
 
 

http://www.cesky-raj.info
http://www.albrechtzvaldstejna.cz
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Z diskuze: 
- Otázka financování – hledání nových finančních zdrojů – vazba na privátní subjekty 

Vydán Katalog dovolená – sdružené finanční prostředky od zveřejněných zájemců 
Internetová prezentace placená 
2x ročně fóra cestovního ruchu  

- Jaká je otázka budoucnosti – existence destinační společnosti 
Pokles návštěvnosti regionu není, jenom se méně utrácí, naopak návštěvnost roste na 
základě internetových stránek, nikoliv tištěné nabídky 
Cílem je vrácení se k systému koordinace – vliv finančních úspor 

   
 
USNESENÍ VRRCR/5/52/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Prezentaci o činnosti destinační společnosti Sdružení Český ráj. 
    
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
 
K bodu 5. 
Prezentace – výsledky 6. – 7. etapy statistických šetření a monitoringu -Mgr. Smejkalová,  
Z. Švalbová zástupce STEM/MARK. 
 
Členové VRRCR byli seznámeni formou prezentace s výsledky 6- a 7- etapy statistických šetřená a  
monitoringu. Šetření trvá 2 roky. Letos dojde v měsíci 07/2013 k závěrečnému vyhodnocení. 

- návštěvnost KHK cca 7 % zahraničních návštěvníků v letech 2009 – 2011 
 tj, cca 4,0 mil. osob 

- zahraniční návštěvníci v KHK utratili 3,3 % celkových výdajů 
 
Z diskuze: 

- Jaká je cena celého statistického šetření? 
- Cílem šetření by neměl být jen celý kraj, ale jednotlivá turisticky významná území jako dílčí 

šetření. 
 
STATISTICKÁ ŠETŘENÍ A MONITORING 
dvouletý průzkum: Léto 2011 – Jaro 2013  (8x tříměsíčních etap) 
CENA: 1.443.590,- s DPH (1.198.000 bez DPH, 245.590,- DPH) – po zvýšení DPH 
 
CÍL:  

- zmapování portfolia turistů v KHK  
- zjištění jejich potřeb, spokojenosti/nespokojenosti a očekávání  
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- rozkrytí současné turistické infrastruktury a kvality služeb s cílem navrhnout opatření, která 
povedou  ke zvýšení návštěvnosti  a rozvoji cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji 
 
 

Tříměsíční etapy: 8x 
1. Léto 2011            15/06/2011 – 14/09/2011             Etapová zpráva: do 14.10.2011 

2. Podzim 2011      15/09/2011 – 14/12/2011             Etapová zpráva: do 13.01.2012 

3. Zima 2011           15/12/2011 – 14/03/2012             Etapová zpráva: do 13.04.2012 

4. Jaro 2012            15/03/2012 – 14/06/2012             Etapová zpráva: do 14.07.2012 

5. Léto 2012            15/06/2012 – 14/09/2012             Etapová zpráva: do 14.10.2012 

6. Podzim 2012      15/09/2012 – 14/12/2012             Etapová zpráva: do 13.01.2013 

7. Zima 2012           15/12/2012 – 14/03/2013             Etapová zpráva: do 13.04.2013 

8. Jaro 2013            15/03/2012 – 14/06/2013             Etapová zpráva: do 14.07.2013 

Závěrečná zpráva: do 21.07.2013 

 
 
USNESENÍ VRRCR/5/53/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Prezentaci výsledků 6. – 7. etapy statistických šetření a monitoringu. 
 
    

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 13  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Z jednání se omluvil M. Vlasák – 11,05 hodin. 
 
 
K bodu 6. 
Prezentace – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1,0 mil. Kč Krajské hospodářské 
komoře Královéhradeckého kraje – Ing. Kratochvílová, Radek Zelenka, ředitel KHK. 
 
Členové VRRCR byli seznámeni formou prezentace se základními ekonomickými údaji o čerpání 
poskytnuté dotace v loňském roce s vyjasněním požadavku na dotaci v roce letošním.   
Odbor RG obdržel žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1,0 mil. Kč, určené na 
vzájemně odsouhlasené aktivity požadovaných služeb od KHK, zvláště v oblasti podnikání, 
zastupování ve styku se zahraničními obchodními partnery, účasti ve výborech, sekcích apod. 
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Návrh aktivit a jejich konkrétních výstupů: 
Konzultační a poradenský servis  
Informační systém pro podnikatele – konání tzv. kulatých stolů – podnikatelé a představitelé kraje 
(téma doprava, regionální rozvoj, cestovní ruch, apod.). 
Zpracování statistiky zahrnující četnost a kategorizaci zodpovězených dotazů.  
 
Z diskuze: 

- Vítán námět konání kulatých stolů s konkrétním tématem 
- Nutná podpora – dotace ve výši 1,0 mil. Kč do podnikatelské sféry z důvodů vytváření 

nových pracovních míst. Do budoucna hledat řešení finančních zdrojů na částku 2,0 mil. Kč, 
jako byla pro Komoru v roce 2012 

-  
 
USNESENÍ VRRCR/5/54/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Prezentaci o činnosti Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. 
   
 
II. Doporučuje 
     1. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 1,0 mil. Kč Krajské hospodářské  
         komoře Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení. 
 
     2. Zastupitelstvu kraje najít dodatečně finanční zdroje v rozpočtu kraje ve výši 1,0 mil. Kč  
          – navýšení stávající podpory na úroveň roku 2012. 
  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
 
K bodu 7. 
Návrh na jmenování hodnotitelské komise pro hodnocení podaných žádostí do POV KHK 
2013 v dotačním titulu 3  - Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení 
podaných žádostí do POV 2013 v dotačním titulu 3. 
Na základě schválených Zásad poskytování dotací z POV KHK na rok 2013 a schválené revokaci 
textu u dotačního titulu 3 je doporučeno ustavit pro hodnocení žádostí hodnotitelskou komisi, 
jmenovanou radou.  
 
Předseda VRRCR Bc. Luska vyzval přítomné k návrhům nominace.  
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Za VRRCR byl doporučen za předsedu hodnotitelské komise Bc. Petr Luska, další dva členové 
VRRCR jsou Ing. Jan Sobotka, Ing. Hana Masáková, dále byl jmenován Ing. Zadrobílek, vedoucí 
oddělení krajských dotací, RNDr. Holanová za zpracovatele, R. Fodorová za administrátora.  
 
Sběr žádostí proběhne od 6. 5. 2013 do 30. 5. 2013. Termín zasedání hodnotitelské komise bude 
stanoven dodatečně.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/5/55/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
  Návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení podaných žádostí do POV  
  2013 v dotačním titulu 3.    
 
Jméno funkce 
Bc.Petr Luska předseda hodnotitelské komise 
Ing. Jan Sobotka člen hodnotitelské komise 
Ing. Hana Masáková člen hodnotitelské komise 
Ing. Marcel Zadrobílek vedoucí oddělení KD 
RNDr. Miroslava Holanová zpracovatel žádostí 
Renata Fodorová administrátor žádostí 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Žádost obce Mostek – dorovnání poskytnuté dotace v dt l POV 2013 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR  byl zaslán elektronicky návrh na dorovnání poskytnuté dotace v dt l POV 2013 
obci Mostek.  
Obec Mostek požádala v žádosti o investiční dotaci na projekt „Zateplení hasičské zbrojnice 
Mostek včetně výměny krytiny“ v celkové výši nákladu projektu 811 626,- Kč a výší požadované 
dotace 405 828,- Kč.  
 
Při přepisu uvedených údajů z formuláře žádosti do tabulkového přehledu podaných žádostí za celé 
ORP na CD došlo ze strany administrátora ORP Dvůr Králové k administrativní chybě, kdy celkové 
náklady byly uvedeny ve výši 465 000 Kč a výše požadované dotace 223 200 Kč. Rozdíl činí 
182 800 Kč, po zaokrouhlení 182 000 Kč. 
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USNESENÍ VRRCR/5/56/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh na dorovnání poskytnuté dotace v dotačním titulu l z Programu obnovy venkova  
    Královéhradeckého kraje na rok 2013 obci Mostek ve výši 182 000 Kč.  
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh na dorovnání poskytnuté dotace v dotačním titulu l z Programu obnovy venkova  
     Královéhradeckého kraje na rok 2013 obci Mostek ve výši 182 000 Kč zastupitelstvu ke 
     schválení.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Návrh na prominutí úroku z prodlení „vyhledávací studie singltrek“ Broumovsko  – Ing. 
Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh na prominutí úroku z prodlení „vyhledávací studie 
singltrek“ -  Broumovsko. 
 
Příjemce účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 200.000 Kč 
určené na pořízení „Vyhledávací studie Singltrek“ se zavázal, že zajistí plnění díla a dodá 
poskytovateli dotace studii zpracovanou minimálně v následujícím plnění: 
 
§ vytipování a návrh sítě singltrekových tratí nebo okruhů 
§ identifikaci náročnosti sjízdnosti pro jednotlivé návrhy singltreků 
§ zákres návrhu tras do vhodného mapového podkladu 
§ identifikace nezbytných návazných a doplňkových služeb 
§ systém správy a následné údržby navrhovaných singltrekových tratí nebo okruhů 
§ očekávané přínosy realizací singltreků 
§ předběžné souhlasy dotčených vlastníků pozemků a orgánu ochrany krajiny a přírody, 

Správy CHKO Broumovsko 
§ rizika spojená s vlastním řešením studie. 

Termín předání díla a jeho následné vyúčtování byl stanoven nejpozději do 31. 12. 2012. Dílo 
předané v měsíci listopadu 2012 bylo posouzeno jako dílo nedokončené s vadami a nedodělky a 
bylo za strany Královéhradeckého kraje požádáno o dopracování díla. Druhá verze byla předána 
v termínu měsíce prosince 2012. 
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Kritizované nedodělky se týkaly zejména: 
§ rizika spojená s vlastním řešením studie 
§ zákres návrhu tras do vhodného mapového podkladu 
§ systém správy a údržby tras 
§ identifikace návazných a doplňkových služeb. 

Z důvodu vzneseného požadavku na třetí dodatečné doplnění díla a s tím spojené prodloužení lhůty 
pro dodání díla objednateli došlo k situaci, že příjemce dotace je v prodlení vůči objednateli a je 
povinen současně hradit úroky z prodlení na základě uzavřeného smluvního vztahu. Úroky do doby 
schválení žádostí v ZK činí 33 600,- Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/5/57/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí  
    Návrh na prominutí úroku z prodlení ve výši 33 600,-Kč „vyhledávací studie singltrek“  
    Broumovsko.   
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh na prominutí úroku z prodlení ve výši 33 600,- Kč „vyhledávací studie singltrek“  
     Broumovsko zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Poskytnutí finančního příspěvku na zpracování dokumentace k územnímu řízení cyklostezka 
Rozkoš – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byl elektronicky zaslán návrh na poskytnutí finančního příspěvku na zpracování 
dokumentace k územnímu řízení cyklostezka Rozkoš.  
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, jejíž součástí je pracovní skupina „Budoucnost oblasti 
vodní nádrže Rozkoš“, se od svého vzniku (tj. od konce roku 2011), zabývá řešením stavu území 
v těsné blízkosti vodního díla Rozkoš.  
Pracovní skupina na svém jednání dne 24. 10. 2012 stanovila priority směřování další činnosti a 
podpořila výše uvedený záměr snahou o zabezpečení zpracování dokumentace k územnímu řízení, 
která je nezbytným předpokladem pro další realizaci záměru. Cena projektové činnosti za 
zpracování dokumentace je cca 500 tis. Kč. Místní akční skupina požádala o finanční účelovou 
dotaci ve výši 350 tisíc Kč za účelem spolufinancování výše uvedené dokumentace. 
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USNESENÍ VRRCR/5/58/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Žádost o poskytnutí finančního příspěvku formou účelové dotace ve výši 350 tis. Kč na  
   zpracování dokumentace k územnímu řízení cyklostezka Rozkoš. 
 
II. Doporučuje  
     Žádost o poskytnutí finančního příspěvku formou účelové dotace ve výši 350 tis. Kč na  
     zpracování dokumentace k územnímu řízení cyklostezka Rozkoš zastupitelstvu ke  
     schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 11. 
Poskytnutí dotace destinačním společnostem – Ing. Zadrobílek.  
 
Členům VRRCR byl elektronicky zaslán návrh na poskytnutí dotace destinačním společnostem.  
V rámci evropského projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II, 
jehož nositelem je oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ, je realizována aktivita 
„Tvorba datového skladu a úprava internetového portálu cestovního ruchu“. 
Vzhledem k tomu, že obdobnými databázemi disponují destinační společnosti v jednotlivých 
turistických oblastech kraje, je vhodné spolupracovat právě s nimi. Destinační společnosti spravují 
pro území svoji působnosti vlastní datové sklady informací o turistických cílech a provozují vlastní 
webové stránky. 
Destinační společnosti požadovanou činnost (sběr a aktualizace dat, zveřejňování zpráv) provádějí 
primárně již pro svoji potřebu a požadavek KHK, tuto jejich veřejně prospěšnou činnost jen 
rozšiřuje, nejedná se o klasický obchodní vztah objednatel-dodavatel. KHK by práci s turistickou 
databází měl tedy pouze podpořit formou poskytnutí dotace. Navrhujeme poskytnutí jednorázových 
účelových dotací jednotlivým destinačním společnostem na území KHK, které by byly podmíněny 
splněním smluvně stanovených požadavků.  
Partnery datového skladu by se staly: 
Sdružení Český ráj za turistickou oblast Český ráj 
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost za turistickou oblast Hradecko  
Svaz cestovního ruchu Branka za turistickou oblast Kladské pomezí 
Svazek měst a obcí Krkonoše za turistickou oblast Krkonoše  
Sdružení Podzvičinsko za turistickou oblast Podkrkonoší 
Sdružení Orlické hory a Podorlicko za turistickou oblast Orlické hory a Podorlicko 
Návrh na podporu je ve dvou variantách. Varianta A a varianta B. 
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USNESENÍ VRRCR/5/59/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh na poskytnutí dotace destinačním společnostem – varianta  B 
    Sdružení Český ráj za turistickou oblast Český ráj 
    Hradecká kulturní a vzdělávací společnost za turistickou oblast Hradecko  
    Svaz cestovního ruchu Branka za turistickou oblast Kladské pomezí 
    Svazek měst a obcí Krkonoše za turistickou oblast Krkonoše  
    Sdružení Podzvičinsko za turistickou oblast Podkrkonoší 
    Sdružení Orlické hory a Podorlicko za turistickou oblast Orlické hory a Podorlicko 
 
 
II. Doporučuje  
      Návrh na poskytnutí dotace destinačním společnostem – varianta  B   
      zastupitelstvu ke schválení. 
      Sdružení Český ráj za turistickou oblast Český ráj 
      Hradecká kulturní a vzdělávací společnost za turistickou oblast Hradecko  
      Svaz cestovního ruchu Branka za turistickou oblast Kladské pomezí 
      Svazek měst a obcí Krkonoše za turistickou oblast Krkonoše  
      Sdružení Podzvičinsko za turistickou oblast Podkrkonoší 
      Sdružení Orlické hory a Podorlicko za turistickou oblast Orlické hory a Podorlicko 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 – ve vztahu Svazeku měst a obcí Krkonoše 
                                   1 – ve vztahu Sdružení Podzvičinsko 
 
 
 
K bodu 12. 
Zpráva z veletrhu For Bikes – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky zpráva o veletrhu For Bikes, cyklistická výstava ve 
dnech 5. – 7. 4. 2013, který se konal v Praze v Letňanech. 
Královéhradecký kraj ve svém stánku nabídl:  
Cyklistické mapy Královéhradeckého kraje a konkrétní mapy jednotlivých regionů. Úspěch 
sklidila i brožura aktivní dovolená. Nejvíce se však lidé zajímali o Labskou stezku a nově 
zbudovaný úsek Hradec Králové/Kuks, ke kterému kraj zatím nemáme žádný propagační materiál 
(oficiálně bude stezka otevřena až 15. 5. 2013).  
Veletrh tak oproti loňskému roku nabral na síle. Počet návštěvníků – 26066 (zhruba 20% nárůst 
oproti loňskému roku), počet vystavujících firem – 166 (oproti loňskému roku navýšení cca o 
třetinu), počet vystavených kol – 1096. 
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USNESENÍ VRRCR/5/60/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Zprávu o veletrhu For Bikes. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
  
 
K bodu 13. 
Různé. 

13.1. Implementace Programu obnovy venkova KHK do centrálního systému  
        krajských dotací – Ing. Zadrobílek. 

13.2. Žádost obce Suchý Důl a obce Olešnice v Orlických horách – R. Fodorová 
13.3. Informace o stažení žádosti POV 2013 – obec Provodov – Šonov – R. Fodorová 

 
 
 
K bodu 13.1  
Implementace Programu obnovy venkova KHK do centrálního systému krajských dotací – 
Ing. Zadrobílek. 
 
ü Administrace POV bude centrálně zpracována v dotačním monitorovacím systému PROFIS 

včetně webové nadstavby DOTIS 
ü Elektronické vkládání žádostí zajistí patřičný komfort, jak při zpracování žádostí, jejich 

hodnocení, tak následného monitorování vložených dat 
ü Informováni tajemník/tajemnice měst s požadavkem ke svolení k nainstalování SW daného 

programu do sítě  
ü Návštěva zástupců firmy PROSOS s.r.o., Dobruška proběhne v měsíci květnu – červnu 2013 
ü V měsíci červnu proběhne proškolení administrátorů POV  
ü Testovací verze webových formulářů bude k dispozici minimálně 30 dnů před výzvou sběru 

žádostí do POV na rok 2014 
ü Sběr žádostí bude probíhat od 1. 11. do 15. 12. 2013 
ü Ze strany poskytovatele dotací budou připraveny nové formuláře žádostí v dotačním titulu 1 

– 5, odpovídající současnému obsahu, včetně potřebných příloh, se zachováním maximální 
jednoduchosti pro administraci žadatelů 

ü Hodnocení žádostí bude probíhat na ORP v souladu s nastavenými hodnotícími kriterii, 
vyplývající ze Zásad poskytování dotací z POV na příslušný kalendářní rok 
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USNESENÍ VRRCR/5/61/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
      Informaci o Implementaci Programu obnovy venkova KHK do centrálního systému  

            krajských dotací. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 13.2  
Žádost obce Suchý Důl a obce Olešnice v Orlických horách – R. Fodorová 
 
Žádost obce Suchý Důl. 
Dopisem ze dne 15. 4. 2013 se obec Suchý Důl obrátila na pana 1. náměstka hejtmana RSDr. Ing. 
Otakara Rumla se žádostí o zohlednění havarijního stavu komunikace do Lomečku. Jedná se o 
příjezdovou komunikaci k letnímu táboru Wakam Praha se kterou má obec již dvacetiletou velmi 
dobrou spolupráci. 
Obec Suchý Důl podala řádně žádost do POV na rok 2013, ale neuspěla v rámci podpor. 
Celkové rozpočtované náklady projektu jsou ve výši 638 000,- Kč, požadovaná dotace je ve výši 
316 000,- Kč. 
K žádosti je přiložena fotodokumentace. 
Odbor RG doporučuje posoudit havarijní stav určenými členy VRRCR na místě a předložit na 
jednání VRRCR v květnu závěrečné stanovisko. 
 
 
Žádost obce Olešnice v Orlických horách 
Dne 9. 4. 2013 se osobně obrátila na pana 1. náměstka hejtmana RSDr. Ing. Otakar Rumla paní 
starostka Mgr. Eva Skalická z obce Olešnice v Orlických horách s žádostí o podporu a řešení 
havarijního stavu v místní MŠ a školní jídelně.  
Obec Olešnice v O. h. podala řádně žádost do POV na rok 2013, ale neuspěla v rámci podpor.  
Celkové rozpočtované náklady projektu jsou ve výši 790 000,- Kč, požadovaná dotace je ve výši 
390 000,- Kč.  
K žádosti je doloženo stanovisko hygieny – stav přetrvává od roku 2010. Žádost o podporu byla již 
uplatňována v POV v roce 2012, bezúspěšně. S tehdejším odborem vedena korespondence. 
Odbor RG doporučuje posoudit havarijní stav určenými členy VRRCR na místě a předložit na 
jednání VRRCR v květnu závěrečné stanovisko. 
 
Finanční zdroje na podporu žádostí se jeví následovně: 
 
Obec Králíky, které byla schválena dotace na projekt „Havárie sociálního zařízení v Kulturním 
domě v Králíkách“ ve výši 600 000,- Kč v I. kole, neobdrží tuto schválenou dotaci z důvodů auditu, 
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který je hodnocen 4. (Aktuální informace o stavu auditu poskytnuta 8. 4. 2013 odborem 
ekonomickým). Tento stav trvá od roku 2010.  
Z těchto zdrojů by bylo možné podpořit žádost obce Suchý Důl a Olešnici v O. h. 
 
Z členů VRRCR shlédne havarijní stav projektů Bc. Petr Luska a Jiří Gangur v doprovodu  
R. Fodorové v termínu nejpozději do příštího jednání VRRCR tj. 14. 5. 2013 
 
 
USNESENÍ VRRCR/5/62/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
            Žádosti o dotaci obcí Suchý Důl a Olešnice v Orlických horách – havarijní stav. 
 
 

II. Doporučuje 
1.  Shlédnout havarijní stavy projektů obce Suchý Důl a Olešnice v Orlických horách  

            členy VRRCR. 
 

2.  Odbor RG připraví návrh řešení po shlédnutí havarijních stavů projektů obcí 
Suchý Důl a Olešnice v Orlických horách na jednání VRRCR 14. 5. 2013. 
 
 

III.  Schvaluje 
      Členy VRRCR Bc. Petra Lusku a Jiřího Gangura ke shlédnutí havarijních stavů obcí  
      Suchý Důl a Olešnice v Orlických horách. 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 

 
 

K bodu 13.3.  
Informace o stažení žádosti POV 2013 – obec Provodov – Šonov – R. Fodorová 
 
Obec Provodov – Šonov podala písemné oznámení o stažení žádosti z POV 2013 z důvodů, že 
v letošním roce nebude realizovat projekt „Rekonstrukce školní družiny a srabu spojovacího krčku 
ZŠ Provodov.  
 
USNESENÍ VRRCR/5/63/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
            Informaci o stažení žádosti POV 2013 – obce Provodov – Šonov. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Z obecné diskuze: 

- Cestovní ruch má více zdrojové financování 
- Destinační společnosti musí fungovat – přestože má každá jinou náplň a podmínky 
- Nutné nastavení systému financování v cestovním ruchu – nutná koordinace 
- Představení pravidel financování VR – úkol! 

 
 
Ing. RSDr. O. Ruml: 
 

- konstatoval, co se týče datových skladů – nejefektivnější způsob a zdroj informací pro 
vytvoření turisticky celistvého území !!! 

 
- poskytl informaci o jednání Asociace krajů ČR 
ü Diskutována otázka alokací finančních prostředků v POV 2013 v jednotlivých krajích 
ü Propracovat POV v KHK – náplň jednotlivých dotačních titulů, v jiných krajích není vůbec 

podporován dotační titul „Integrované projekty venkovských mikroregionů“ 
ü Naopak jsou ve velké míře podporovány Místní akční skupiny v souvislosti s miliónovými 

přínosy do krajů 
ü Nutná vážná úvaha nad podporou MAS v roce 2013 
 

J. Gangur  - upozornil na systém rušení pošt – projekt „Partner“, obce nemají ve svých rozpočtech 
prostředky na zajištění této činnosti. 
 
 
 
 
Příští jednání VRRCR 14. 5. 2013, zasedací místnost v přízemí P1  411. 
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Pavel Louda                                                  ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                         …………………………                                                     


