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Zápis 
 
z 8. mimořádného jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. 8. 2013 v 8,00 hodin v zasedací místnosti N2 903 
v budově KÚ společné s výborem pro kulturu. 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Mgr. M. Berdychová, Ing. P. Kubát, J. Linek, Ing. H. 

Masáková, F. Rázl, M. Vlasák, I. Vodochodský                 
Omluveni:  J. Gangur, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák,  
Nepřítomni: Ing. P. Louda 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Ing. Zadrobílek,  
                 Ing. Kratochvílová, R. Fodorová, členové výboru pro kulturu – dle presenční listiny,  
                 zástupci destinačních společností KHK – dle presenční listiny    
               
                         
Program:  
 
I. Část jednání VRRCR   

 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Zřízení krajské destinační společnosti – Ing. Kratochvílová  
3. Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklodopravy – Ing. Kratochvílová.                                               
4. Stanovy Evropského seskupení pro územní spolupráci /ESÚS/ – Ing. Zadrobílek.  
5. Návrh na změny čerpání dotací Programu obnovy venkova poskytnutých v roce 2013 – R. 

Fodorová. 
6. Návrh na změnu charakteru části účelové dotace poskytnuté městu Rokytnice v Orlických 

horách – Ing. Zadrobílek. 
 
 

II. Část jednání VRRCR a Výboru pro kulturu 
 
7. Prezentace činnosti destinační společnosti – rozsah 30 minut na 1 prezentaci 

ü Český ráj 
ü Hradecko 
ü Kladské pomezí, 
ü Broumovsko 
ü Krkonoše 
ü Podkrkonoší 
ü Orlické hory 
ü Podorlicko 

 

8. Různé 
8.1. Žádost o podporu dotace z POV 2013 obci Králíky v dt l ve výši 600 tis. Kč – R. Fodorová. 

 
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.  
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USNESENÍ VRRCR/8/93/2013    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska 
4. Ověřovatele zápisu: Miroslav Vlasák 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 2. 
Zřízení krajské destinační společnosti – Ing. Kratochvílová  
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva ke zřízení krajské destinační 
společnosti. 
Jednou ze základních priorit Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2007 – 
2013 a následně   základní prioritou Marketingové strategie (Akčního plánu=AP) 
Královéhradeckého kraje na období 2011 – 2013 je vytvoření efektivního systému organizace a 
koordinace cestovního ruchu na území kraje – vytvoření funkční organizační struktury pro potřeby 
dalšího rozvoje cestovního ruchu v regionu. Komplexní destinační management na úrovni celé 
destinace Královéhradeckého kraje zde zatím není realizován. 
Byla popsána činnost destinační společnosti. Právní forma společnosti bude příspěvková organizace 
kraje. Zřízení k 1. 10. 2013, počet zaměstnanců max 6, financování z rozpočtu kraje v roce 2013 
následně možnost čerpání finančních prostředků z EU v novém programovacím období 2014 – 
2020. Nositeli projektu nebudou moci být kraje. Předpokladem čerpání evropských zdrojů v oblasti 
cestovního ruchu bude zpracování Integrované strategie rozvoje cestovního ruchu a stanovení 
organizace, která bude tuto strategii naplňovat. Dalším významným zdrojem financování bude 
dotace ze státního rozpočtu, která dle návrhu zákona o cestovním ruchu bude právě určena 
krajským destinačním společnostem, které je poté přerozdělí oblastním destinačním společnostem. 
Bez krajské destinační společnosti nebude možné financovat rozvoj cestovního ruchu ze státního 
rozpočtu. 
Tyto informace doplnil RSDr. Ing. Ruml, 1. náměstek hejtmana, který zdůraznil, že nositelem 
projektu, pro možnost čerpání evropských prostředků v oblasti cestovního ruchu, nemůže být kraj. 
Nově zřízená příspěvková organizace bude i nadále s destinačními společnostmi spolupracovat,  
protože cílem je, maximální podpora oblasti cestovního ruchu s využitím všech potencionálních 
faktorů.  
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Z věcné diskuze vyplynulo, že o této skutečnosti budou na dnešním jednání informování zástupci 
jednotlivých destinačních společnosti, aby byl znám jejich názor na zřízení krajské destinační 
společnosti. 
 
USNESENÍ VRRCR/8/94/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Informaci o zřízení krajské destinační společnosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
II. Doporučuje   
     Návrh na zřízení destinační společnosti k datu 1. 10. 2013 zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 6  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 
 
 
Návrh nebyl členy VRRCR přijat. 
 
 
 
K bodu 3. 
Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklodopravy – Ing. 
Kratochvílová.                                                
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě materiál, týkající se neregionální strategie 
Královéhradeckého kraje v oblasti cyklodopravy. KHK má zpracovanou „Koncepci cyklodopravy 
Královéhradeckého kraje“ z roku 2003, přičemž v roce 2009 proběhla její aktualizace. V současné 
době je vhodné aktuálně reagovat na dotační tituly s možností čerpání z evropských fondů.  
Nadregionální strategie přispěje ke koordinovanější a efektivnější realizaci prioritních dálkových 
cyklotras. 
V roce 2013 bude finanční rámec realizačního schématu hrazen z úspor na kapitole 39 a 11. Na rok 
2014 bude nutné vyčlenit finanční prostředky na realizaci této strategie, přičemž je to 50 % 
z celkových předpokládaných nákladů, protože 50 % přispějí obce.  
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USNESENÍ VRRCR/8/95/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
            Informaci o nadregionální strategii Královéhradeckého kraje oblasti cyklo, in-line a  
            bike produktů. 
 

II. Doporučuje   
            Nadregionální strategii Královéhradeckého kraje oblasti cyklo, in-line a  bike  
            produktů zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Stanovy Evropského seskupení pro územní spolupráci /ESÚS/ – Ing. Zadrobílek.  
 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu k návrhu Stanov Evropského 
seskupení pro územní spolupráci (NÁZEV) s omezenou odpovědností.  
 
Na základě realizovaného projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 
(projekt si klade za cíl koncepčně rozvíjet území partnerů projektu pomocí prohloubení přeshraniční 
spolupráce, zpracovaní společné Strategie, síťování cílových skupin a podpory rozvojových 
projektů), jehož aktivity sledují dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat spolupráci pomocí snahy 
o založení společného Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) jako vyšší dimenze 
spolupráce s vysokou přidanou hodnotou. Partneři projektu připravili společné Prohlášení  
o záměru jako výraz politické vůle spolupracovat při založení nového ESÚS. Prohlášení o záměru 
bylo podepsáno v Jelení Hoře dne 5. 10. 2011.  
ESÚS by měl představovat významného žadatele a následně příjemce dotací v rámci budoucí 
kohezní politiky  2014-2020 s orientací zejména na přeshraniční projekty. Dále byla poskytnuta 
informace o financování provozních výdajů a financování konkrétních příhraničních projektů.  

 
V průběhu jednání se dostavil na jednání VRRCR  Ing. Kubát. 
 
USNESENÍ VRRCR/8/96/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
       I. Bere na vědomí 
           Stanovy Evropského seskupení pro územní spolupráci /ESÚS/. 
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     II. Doporučuje 
            Stanovy Evropského seskupení pro územní spolupráci /ESÚS/ zastupitelstvu ke  
            schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 5. 
Návrh na změny čerpání dotací Programu obnovy venkova poskytnutých v roce 2013 R. 
Fodorová. 
 
 
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu ke změnám čerpání dotací POV poskytnutých 
v letošním roce. Jedná se konkrétně o obce Hlušice, Kratonohy, Prosečné. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/97/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh na změny čerpání dotací Programu obnovy venkova poskytnutých v roce 2013. 
 
II.  Doporučuje 
      Návrh na změny čerpání dotací Programu obnovy venkova poskytnutých v roce 2013 
      zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 6. 
Návrh na změnu charakteru části účelové dotace poskytnuté městu Rokytnice v Orlických 
horách – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na změnu části účelové dotace poskytnuté městu Rokytnice 
v Orlických horách.  
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Městu Rokytnice v Orlických horách byla v roce 2012 poskytnuta účelová neinvestiční dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje určená na „Instalaci orientačního dopravního značení – 
Muzeum Pevnost Hanička“ v částce 72.000,- Kč (v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
V průběhu realizace projektu bylo zjištěno, že část výdajů na instalaci orientačního dopravního 
značení má investiční charakter. Z tohoto důvodu město Rokytnice v Orlických horách požádalo o 
změnu charakteru části poskytnuté dotace. V rámci projektu byly vyrobeny a instalovány celkem 4 
ks hnědobílých tabulí orientačního dopravního značení. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/98/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh na změnu charakteru části účelové dotace poskytnuté městu Rokytnice v Orlických 
    horách. 
 
II. Doporučuje 
      Návrh na změnu charakteru části účelové dotace poskytnuté městu Rokytnice v Orlických 
      horách zastupitelstvu ke schválení. 
 
               
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 7. 
Prezentace činnosti destinační společnosti – rozsah 30 minut na 1 prezentaci 

ü Český ráj 
ü Hradecko 
ü Kladské pomezí, 
ü Broumovsko 
ü Krkonoše 
ü Podkrkonoší 
ü Orlické hory 
ü Podorlicko 

 
 
Členům VRRCR a členům výboru pro kulturu byla poskytnuta prezentace jednotlivých destinačních 
společností. 
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USNESENÍ VRRCR/8/99/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Prezentace jednotlivých destinačních společností. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Různé. 
8.1. Žádost o podporu dotace z POV 2013 obci Králíky v dt 1 ve výši 600 tis. Kč – R. Fodorová 
 
Po provedeném dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2013 u obce Králíky byly nedostatky 
zjištěné z minulých let odstraněny a již se nevyskytovaly. Z těchto důvodů bylo doporučeno 
auditním orgánem dotaci podpořit. 
 
USNESENÍ VRRCR/8/100/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Žádost o podporu dotace z POV 2013 obci Králíky v dt 1 ve výši 600 tis. Kč 
 
 
II. Doporučuje 
     Poskytnutí podpory dotace z POV 2013 obci Králíky v dt 1 ve výši 600 tis. Kč na základě  
     výsledku auditu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
8.2. Informace o zřízení krajské destinační společnosti pro zástupce stávajících destinačních  
       společností – Bc. P. Luska 
 

ü Přítomní zástupci byli seznámeni s textem důvodové zprávy o zřízení krajské 
destinační společnosti, včetně její náplně, financování a počtu zaměstnanců 
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ü Přednesen záměr o podání projektu do ROP 
ü Možnost využití stávajících zkušeností jednotlivých destinačních společností 
ü Budoucí spolupráce krajské destinační společnosti a stávajících destinačních 

společností 
ü Z diskuze s destinačními společnostmi vyšla najevo skutečnost potřeby zřízení 

krajského koordinátora v oblasti cestovního ruchu, bez této organizace je 
z pohledu destinačních společností situace komplikovaná a dlouhodobě 
neudržitelná 

ü Vzhledem k tomu, že předložený materiál o zřízení krajské destinační 
společnosti si vyžádal připravenost v čase pro schválení v krajských orgánech, 
v této chvíli byla přislíbena ze strany odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací nadcházející schůzka všech destinačních společností v případě, pokud 
návrh bude schválen v zastupitelstvu kraje 9. 9. 2013 

ü Odbor RG iniciuje setkání s oblastními destinačními společnostmi v týdnu 9. – 
13. září 2013, kde dojde k vymezení role a kompetencí krajské destinační 
společnostmi versus oblastní destinační společnostmi. 

 
 
 
 
 
Příští jednání VRRCR 17. 9. 2013, začátek posunut na 8,30 hodin !!!  
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                  ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                        .…………………………                                         


