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Zápis 
 
z 9. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 17. 9. 2013 v 8,30 hodin v zasedací místnosti P1 411 v budově KÚ  
 
Přítomni: Bc. P. Luska, 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 
Omluveni:   
Nepřítomni: JUDr. M. Antl, I. Vodochodský                 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana – omluven, RNDr. Holanová, Ing. 

Tuček - omluven, Z. Švalbová, Ing. Pacák, - omluven Ing. Háp,  
                        Bc. P. Hofmanová DiS., Ing. Zadrobílek, Ing. Kratochvílová, Ing. Klíma,  
                        R. Fodorová  
                   
               
                         
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období – 

Ing. Pacák. 
4. Analýza koncepcí a nástrojů ÚP na území Památkové rezervace Kuks s přilehlým komplexem 

bývalého hospitálu, jeho ochranného pásma a nejbližšího okolí – Ing. Pacák. 
5. POV Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 – RNDr. Holanová, R. Fodorová. 
6. Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2014 – Ing. 

Zadrobílek. 
7. Podmínky dotačních programů 1-5 POV  KHK 2014 – RNDr. Holanová, R. Fodorová. 
8. Podmínky krajských dotačních programů pro oblast regionálního rozvoje pro rok 2014 – Ing. 

Zadrobílek. 
9. Podmínky krajských dotačních programů pro oblast cestovního ruchu pro rok 2014 – Ing. 

Zadrobílek. 
10. Návrh na rozdělení odměn za administraci POV 2013 – R. Fodorová. 
11. Schválení příjemců dotace z programu Obnovy technického vybavení pro obce s JPO – Ing. 

Zadrobílek. 
12. Schválení výše náhrad nákladů na zásah jednotky SDH obce mimo vlastní územní obvod 

(období leden – srpen 2013) – Ing. Zadrobílek.   
13. Informace o tematickém zaměření budoucího česko polského příhraničního programu v letech 

2014 – 2020 – prezentace Ing. Roman Klíma. 
14. Výsledky statistických šetření a monitoringu CPP II- firma STEM/MARK, a.s. – 

Ing. J. Tuček, ředitel společnosti, Z. Švalbová. 
15. Účast Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a prezentačních akcích 

cestovního ruchu v roce 2014 – Ing. Kratochvílová. 
16. Návrh na změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční obci Olešnice v Orlických 

horách a úprava názvu projektu „Dobudování MŠ, kuchyně a školní jídelny“ – Ing. 
Kratochvílová.   

17. Odměny členům VRRCR – P. Luska. 
18. Různé. 
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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.  
 
USNESENÍ VRRCR/9/101/2013    
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: Ing. Jan Sobotka 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisů ze 7. a z 8. jednání VRRCR. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/102/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisů ze 7 a z 8. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 3. 
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období 
– Ing. Pacák. 
 
Členům VRRCR byla sdělena informace o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje v uplynulém období. Zároveň byli pozváni na seminář k dané 
problematice dne 11. 10. 2013. 
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavil MUDr. Trpák, Ing. Louda. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/103/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Informaci o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém  
   období. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Analýza koncepcí a nástrojů ÚP na území Památkové rezervace Kuks s přilehlým komplexem 
bývalého hospitálu, jeho ochranného pásma a nejbližšího okolí – Ing. Pacák. 
 
 
Členům VRRCR byla sdělena informace o analýze koncepcí a nástrojů územního pánování na 
území Památkové rezervace Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu, jeho ochranného 
pásma a nejbližšího okolí. Zároveň byli pozváni na seminář k dané problematice dne 1. 10. 2013. 
 
 
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavila Mgr. Berdychová. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/104/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
            Informaci o analýze koncepcí a nástrojů ÚP na území Památkové rezervace Kuks  
            s přilehlým komplexem bývalého hospitálu, jeho ochranného pásma a nejbližšího okolí 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavil M Vlasák. 
 
 
 
K bodu 5. 
POV Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 – RNDr. Holanová, R. Fodorová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu k návrhu Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020.  V předchozích letech byl tento 
dokument aktualizován. K nové aktualizaci dochází i pro nadcházející období. V rámci 
Královéhradeckého kraje jsou od 1. 1. 2011 pro potřeby Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje a Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 – 2013 vymezeny 
venkovské a městské obce, které budou platné i pro období 2014 – 2020. Venkovská obec je 
definována jako obec s počtem obyvatel do 2 000 obyvatel. 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje bude vyhlášen na rok 2014 v období od 1. 11. 
2013 do 13. 12. 2013.  
Stanovená alokovaná částka z kapitoly 48 po schválení rozpočtu kraje na každý kalendářní rok bude 
do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje každoročně promítnuta v rámci úpravy 
rozpočtu do kapitoly 48. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/105/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
       I. Bere na vědomí 
           Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020. 
 
     II. Doporučuje 
          Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 - 2020  
           zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 6. 
Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2014 – Ing. 
Zadrobílek. 
 
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu k Zásadám pro čerpání finanční podpory z dotačního 
fondu Královéhradeckého kraje 2014. 
Na základě změny organizační struktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje od 01. 01. 2013 
dochází k sjednocení zásad Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje se zásadami pro 
ostatní krajské dotační programy. V materiálu došlo pouze k drobným úpravám a doplnění tak, aby 
byly reflektovány zvláštnosti - odlišnosti POV. V příjmu žádostí tak vznikla osoba 
zprostředkovatele, tj. obec s rozšířenou působností (ORP). Ostatní ujednání zásad jsou beze změn.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/106/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2014. 
 
 
II.  Doporučuje 
      Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2014 
      zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 7. 
Podmínky dotačních programů 1-5 POV  KHK 2014 – RNDr. Holanová, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byly zaslány v důvodové zprávě podmínky dotačních programů 1-5 Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014 včetně příloh jednotlivých formulářů. 
Dotační podmínky jednotlivých titulů 1 – 5 jsou v souladu s předloženými aktualizovanými 
dokumenty: 
ü Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2020 
ü Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
ü Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

 
Pro rok 2014 dochází k novému centrálnímu zpracování žádostí v Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje, v dotačním monitorovacím systému DOTIS, totožnému jako u ostatních 
dotačních programů Královéhradeckého kraje.  
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Přehled dotačních podmínek 1 – 5 
 
DP Název min./max. výše dotace Kč % podílu 
14POV1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 

vybavenosti 50 000 / 600 000 50 
14POV2 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných 

prostranství a místních komunikací, infrastruktura 50 000 / 800 000 50 
14POV3 Podpora integrovaných projektů svazků obcí 50 000 / 300 000 50 
14POV4 Snížení zadluženosti obcí a DSO 20 000 / 250 000 50 
14POV5 Vzdělávání v oblasti regionálního rozvoje 20 000 / 250 000 50 
 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje bude vyhlášen na rok 2014 v období od 1. 11. 
2013 do 13. 12. 2013. 
 
 
Z věcné diskuze vyplynulo doporučení, že je nutné z návrhu důvodové zprávy pro radu a 
zastupitelstvo vypustit níže uvedený text. 
Vzhledem k navrhované alokaci 15,0 mil. Kč pro rok 2014, bylo navrženo, že prioritně bude 
upřednostněna dotační podpora 4 – snížení zadluženosti obcí a DSO, následovat budou ostatní 
dotační podpory l, 2, 3 a 5. 
 
Dále bylo doporučeno schválit navržené dotační podmínky 1 – 5, ale vyhlásit pouze dotační 
podmínky 1 – 4 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014. 
  
 
USNESENÍ VRRCR/9/107/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Dotační podmínky 1-5 Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014.     
          
II. Doporučuje 

1. Dotační podmínky 1-5 Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 
2014 zastupitelstvu ke schválení. 
 

2. Vyhlásit dotační podmínky l – 4 Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 
na rok 2014 zastupitelstvu ke schválení.  

 
               
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
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Podmínky krajských dotačních programů pro oblast regionálního rozvoje pro rok 2014 – Ing. 
Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byly zaslány v důvodové zprávě podmínky dotačních programů pro oblast 
regionálního rozvoje pro rok 2014. 
V souladu se Statutem Dotačního fondu Královéhradeckého kraje schváleným usnesením 
ZK/28/2011/2012 dne 14. 06. 2012 je předkládán návrh Podmínek dotačních programů v oblasti 
regionálního rozvoje pro rok 2014.  
 

Jedná se o tyto dotační programy: 

• 14RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO – alokace v roce 2013: 3.500.000 Kč 
(původně účelová dotace na kapitole 39, která byla přesunuta na kapitolu 48) 

• 14RRD02 Podpora svazků obcí  - alokace v roce 2013: 1.324.000 Kč 
• 14RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obci do 1000 obyvatel – alokace v roce 

2013: 2.005.407 Kč 
• 14RRD04 Vybavení svazků obcí základní technikou – v roce 2013 nevyhlášeno 
• 14RRD05 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II  JPO III – (nový dotační program) 
• 14RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech – alokace v roce 2013: 500.000 Kč 

 
V roce 2013 byl navíc vyhlášen program 13RRD07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na 
Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje s alokací 345.600 Kč. Výše uvedený dotační 
program však není v souladu s připravovanou Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje 
v oblasti cyklo, in-line a bike produktů, jehož cílem bude podpora páteřních cyklostezek, a proto 
nebude v roce 2014 vyhlašován. 

Termín výzvy pro podání žádostí o dotace je od 2. ledna 2014 do 3. února 2014, přičemž u 
programu 14RRD01 je termín výzvy od 2. ledna 2014 do 15. března 2014. 
Vyhlášení dotačního programu 14RRD05 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III je 
závislé na navýšení kapitoly 48 v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2014. V případě, že kapitola 
navýšena nebude, nebude tento dotační program vyhlášen. 
 
Z věcné diskuze vyplynulo, že nebyl doporučen k vyhlášení dotační program 14RRD04 Vybavení 
svazků obcí základní technikou. 
 

USNESENÍ VRRCR/9/108/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Podmínky krajských dotačních programů pro oblast regionálního rozvoje pro rok 2014. 
 

• 14RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO  
• 14RRD02 Podpora svazků obcí  
• 14RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obci do 1000 obyvatel  
• 14RRD05 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II  JPO III  
• 14RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech 

 
II. Doporučuje 
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     Podmínky krajských dotačních programů pro oblast regionálního rozvoje pro rok 2014 
     zastupitelstvu ke schválení. 
 

• 14RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO  
• 14RRD02 Podpora svazků obcí  
• 14RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obci do 1000 obyvatel  
• 14RRD05 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II  JPO III  
• 14RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech 
•  

III. Nedoporučuje 
       Vyhlašovat dotační program 14RRD04 Vybavení svazků obcí základní technikou. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Podmínky krajských dotačních programů pro oblast cestovního ruchu pro rok 2014 – Ing. 
Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byly zaslány v důvodové zprávě podmínky dotačních programů pro oblast 
cestovního ruchu pro rok 2014. 
V souladu s Dotační strategií Královéhradeckého kraje schválenou usnesením ZK/9/582/2009 
dne 22. 10. 2009 v aktuálním znění a Statutem Dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
schváleným usnesením ZK/28/2011/2012 ze dne 14. 6. 2012, předkládá oddělení krajských dotací 
po dohodě s oddělením regionálního rozvoje a cestovního ruchu návrh podmínek krajských 
dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na rok 2014.  
 
Jedná se o návrhy těchto dotačních programů: 

• 14CRG01  Úprava lyžařských běžeckých tras 
• 14CRG03 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu 
• 14CRG05 Podpora muzeí československého opevnění   

Hlavní změnou v programu 14CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras je zvýšení procentního 
podílu dotace žadatele na 100%. Důvodem je, že žadatelé svazky měst a obcí musí dokládat vlastní 
podíl ve výši 30%, přičemž pro tyto svazky vykonávají úpravu jednotliví provozovatelé skiareálů, 
na jejichž území LBT leží. Pro žadatele je komplikované dokládat vlastní podíl, protože vlastní 
podíl financují jednotliví upravovatelé. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o každoročně 
opakující se žadatele, není podmínka 30% spoluúčasti dle našeho názoru nutná. Dále byly 
vypuštěny povinné přílohy Kopie výroční zprávy a Stanovisko majitelů pozemků předkládané 
každoročně.  

 
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 2. 1. 2014 – 3. 2. 2014 
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Z věcné diskuze vyplynulo, že nebyl doporučen k vyhlášení dotační program14CRG03 Pořádání 
prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu. 

USNESENÍ VRRCR/9/109/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Podmínky krajských dotačních programů pro oblast cestovního ruchu pro rok 2014. 
 
 
II. Doporučuje 
     Podmínky krajských dotačních programů pro oblast cestovního ruchu pro rok 2014 
     zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
III. Nedoporučuje 
      Vyhlašovat dotační program 14CRG03 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti 
      cestovního ruchu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Návrh na rozdělení odměn za administraci POV 2013 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v důvodové zprávě návrh na rozdělení odměn za administraci Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje za rok 2013. 
Na odměny za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 755 000 
Kč. Především byl zohledněn počet podaných a administrovaných žádostí ve všech výše uvedených 
dotačních titulech. Pokud má ORP vyšší počet schválených dotací, má o to vyšší částku za 
administraci. Více práce je se schválenou žádostí – smlouva, kompenzace, kontrola, závěrečné 
vyhodnocení, než s podanou žádostí – zajišťuje žadatel – obec, ORP provádí pouze kontrolu 
formálních náležitostí a elektronické zpracování pro poskytovatele. Výše odměny za podanou 
žádost je 1 250,- Kč a za schválenou je 3 750,- Kč. 
 
USNESENÍ VRRCR/9/110/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého  
    kraje za rok 2013. 
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II. Doporučuje 
    Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého  
    kraje za rok 2013 zastupitelstvu ke schválení. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 11. 
Schválení příjemců dotace z programu Obnovy technického vybavení pro obce s JPO – Ing. 
Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v důvodové zprávě návrh na rozdělení příjemců dotace z programu 
Obnovy technického vybavení pro obce s JPO. 
Na kapitole 39 – regionální rozvoj je vyčleněno na Program podpory technického vybavení pro 
obce s JPO 3.500.000 Kč.  
Z této kapitoly již bylo přiděleno 300.000 Kč pro město Chlumec nad Cidlinou na generální 
rekonstrukci požární cisterny CAS 32 T 148 a to usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
č. ZK/4/168/2013. Zbývající částka činí 3.200.000 Kč. Na základě jednání bude kapitola 39 
navýšena o 1.000.000 Kč, 5. změnou rozpočtu. 
Oddělení krajských dotací obdrželo celkem 7 žádostí. 
Výše uvedené žádosti jsme s požadavkem o vyjádření zaslali HZS Královéhradeckého kraje. HZS 
Královéhradeckého kraje stanovil priority k přidělení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 
tak jak je uvedeno v tabulce. Navrhovaná dotace byla stanovena s ohledem na omezený rozpočet. 
 
 
pořadí 

dle 
HZS 
KHK 

žadatel celkové 
náklady v Kč 

požadavek 
na dotaci v 

Kč  

navrhovaná 
dotace 
v Kč 

předmět dotace 

1 město Česká 
Skalice 2 250 000  1 575 000  1 240 000  rekonstrukce CAS 25K 101 Liaz 

2 město Náchod 250 000  neuvedeno 100 000  obnova věcného a technického vybavení 

3 město Meziměstí 1 400 000  980 000  700 000  pořízení zásahového vozidla DA 8  

4 obec Lochenice 2 057 000  1 524 750  1 000 000  vozidlo MAN 12.232-4x4 (částka s DPH) 

5 obec Dubenec 3 100 000  1 550 000  1 000 000  Hasičské vozidlo Tatra 815 R41 4x4.1 

6 obec Havlovice 158 000  120 000  60 000  Plovoucí čerpadlo a ochranné osobní prostředky 

7 obec Prorubky 350 000 Kč 100 000 Kč 100 000  hasičská stříkačka s příslušenstvím 

  9 565 000 5 849 750  4 200 000    
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Z věcné diskuze bylo doporučeno, že dotace pro Obec Havlovice ve výši 60 000 Kč na plovoucí 
čerpadlo a ochranné osobní prostředky bude použita k navýšení dotace pro Město Česká Skalice 
z původní výše 1 240 000 Kč na 1 300 000 Kč na rekonstrukce CAS 25K 101 Liaz. 
Dotace pro Obec Prorubky ve výši 100 000 Kč na hasičskou stříkačku s příslušenstvím bude 
použita k navýšení dotace pro Město Náchod z původní výše 100 000 Kč na 200 000 Kč na obnovu 
věcného a technického vybavení.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/111/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Schválení příjemců dotace z programu Obnovy technického vybavení pro obce s JPO dle 
    přiložené tabulky. 
 
pořadí 

dle 
HZS 
KHK 

žadatel celkové 
náklady v Kč 

navrhovaná 
dotace 
v Kč 

předmět dotace 

1 město Česká 
Skalice 2 250 000  1 300 000  rekonstrukce CAS 25K 101 Liaz 

2 město Náchod 250 000  200 000  obnova věcného a technického vybavení 

3 město Meziměstí 1 400 000  700 000  pořízení zásahového vozidla DA 8  

4 obec Lochenice 2 057 000  1 000 000  vozidlo MAN 12.232-4x4 (částka s DPH) 

5 obec Dubenec 3 100 000  1 000 000  Hasičské vozidlo Tatra 815 R41 4x4.1 

Celkem                                  9 565 000      4 200 000 
 
 
II. Doporučuje 
     Schválení příjemců dotace z programu Obnovy technického vybavení pro obce s JPO 
     dle přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení. 
 
pořadí 

dle 
HZS 
KHK 

žadatel celkové 
náklady v Kč 

navrhovaná 
dotace 
v Kč 

předmět dotace 

1 město Česká 
Skalice 2 250 000  1 300 000  rekonstrukce CAS 25K 101 Liaz 

2 město Náchod 250 000  200 000  obnova věcného a technického vybavení 

3 město Meziměstí 1 400 000  700 000  pořízení zásahového vozidla DA 8  

4 obec Lochenice 2 057 000  1 000 000  vozidlo MAN 12.232-4x4 (částka s DPH) 

5 obec Dubenec 3 100 000  1 000 000  Hasičské vozidlo Tatra 815 R41 4x4.1 

Celkem                                  9 565 000      4 200 000 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
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                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
K bodu 12. 
Schválení výše náhrad nákladů na zásah jednotky SDH obce mimo vlastní územní obvod 
(období leden – srpen 2013) – Ing. Zadrobílek.   
 
Členům VRRCR byl zaslán v důvodové zprávě návrh na rozdělení výše náhrad nákladů na zásad 
jednotky SDH obce mimo vlastní územní obvod – období leden – srpen 2013. 
 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 
„MV-GŘ HZS ČR“) poskytuje každoročně do rozpočtu Královéhradeckého kraje účelovou státní 
neinvestiční dotaci z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí (dále jen „dotace“) ve výši 5 520 000Kč.  
Dotace je rozdělena na tři účely, a to: 

Účel 1 - výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. věcné prostředky 
požární ochrany) jednotek SDH vybraných obcí ve formě příspěvku na zabezpečení 
akceschopnosti 1) jednotky SDH obce kategorie JPO II; 
Účel 2 - mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce 
SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru 
dle části druhé, Hlavy II zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů; 

Účel 3  
a) na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, 

a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných 
prostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, 
ochranné oděvy pro hasiče apod.). 

b) výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání 
odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, 
specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací 
cvičení pořádaná HZS kraje, velitelské dny s veliteli jednotek SDH obcí na stanicích 
HZS krajů, velitelské dny s veliteli jednotek SDH obcí na stanicích HZS krajů (dále 
jen „velitelský den“).  

c) výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného 
operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. 

 
Dotace pro rok 2013 - rozdělení finančních prostředků pro obce je plně v kompetenci HZS 
Královéhradeckého kraje. Návrh na rozdělení pro oce je uvedené v přiložené tabulce. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/112/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh výše náhrad nákladů na zásah jednotky SDH obce mimo vlastní územní obvod -    
    období leden – srpen 2013 dle přiložené tabulky. 
 
                                                
1) § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 
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II. Doporučuje 
     Návrh výše náhrad nákladů na zásah jednotky SDH obce mimo vlastní územní obvod -    
     období leden – srpen 2013 dle přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 13. 
Informace o tematickém zaměření budoucího česko polského příhraničního programu 
v letech 2014 – 2020 – prezentace Ing. Roman Klíma. 
 
Členové VRRCR byli informováni formou prezentace o tematickém zaměření budoucího česko  
polského příhračního programu v letech 2014 – 2020, která jim bude dodatečně zaslána. 
 
Z jednání VRRCR se omluvil MUDr. Trpák – 10,50 hod.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/113/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o tematickém zaměření budoucího česko polského příhraničního programu  
    v letech 2014 – 2020.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 14. 
Výsledky statistických šetření a monitoringu CPP II- firma STEM/MARK, a.s. –Ing. J. 
Tuček, ředitel společnosti, Z. Švalbová. 
 
Členové VRRCR byli formou prezentace informovány o výsledcích statistických šetření a 
monitoringu CPP II. Členům VRRCR bude dodatečně zaslána elektroniky databáze projektu. 
 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/cestovni-ruch/prezentace-kraje/statisticka-
setreni-a-monitoring---zaverecna-zprava-63711/ 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/cestovni-ruch/prezentace-kraje/statisticka
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http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/cestovni-ruch/statistiky/statistiky-29737/ 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/114/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o výsledcích statistických šetření a monitoringu CPP II. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 15. 
Účast Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a prezentačních 
akcích cestovního ruchu v roce 2014 – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na účast Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, 
workshopech a prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2014. 
 
Tuzemské  výstavy a  veletrhy 
 
REGIONTOUR 2014  
Termín:16. – 19. 1. 2014 
Místo konání: Výstaviště Brno 
HOLIDAY  WORLD  2014     
Termín: 20. - 23. 2. 2014 
Místo konání: Praha  - Výstaviště Průmyslový palác 
INFOTOUR   A   CYKLOTURISTIKA  2014  
Termín: 14. - 15. 3. 2014 
Místo konání: Hradec Králové - Kongresové centrum Aldis  
EUROREGIONTOUR 2014 
Termín: březen 2014 
Místo konání: Výstaviště - Jablonec nad Nisou 
FOR BIKES 
Termín: 28. - 30. 3. 2014 
Místo konání: PVA EXPO Praha 
KRÁLOVÉHRADECKÉ   KRAJSKÉ   DOŽÍNKY 
Termín: září 2014 
Místo konání: Hradec Králové, Šimkovy sady 
ITEP PLZEŇ 2014  
Termín: září 2014 
Místo konání: Plzeň 
 
Zahraniční veletrhy ve spolupráci se zahraničním zastoupením CzechTourism  
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/cestovni-ruch/statistiky/statistiky-29737/
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VAKANTIE UTRECHT 
Termín: 14. -19. 1. 2014 
Místo konání: Utrecht, Nizozemí 
ITF   SLOVAKIATOUR  Bratislava 
Termín:    30. 1. – 2. 2. 2014 
Místo konání: Bratislava - Incheba Expo  
 
TUC  LIPSKO 
Termín konání: listopad 2014 
Místo konání:  Lipsko, Německo 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/115/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh k účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a  
    prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2014. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 16. 
Návrh na změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční obci Olešnice v Orlických 
horách a úprava názvu projektu „Dobudování MŠ, kuchyně a školní jídelny“ – Ing. 
Kratochvílová.   
 
Členům VRRCR byla zaslána důvodová zprávy k návrhu na změnu charakteru dotace z neinvestiční 
na investiční obci Olešnice v Orlických horách a úprava názvu projektu „Dobudování MŠ, kuchyně 
a školní jídelny“. 
Na základě žádosti obce Olešnice v Orlických horách předkládáme návrh na změnu čerpání dotace, 
která byla schválená dne 17. 6. 2013 usnesením č. ZK/6/352/2013.  
Dne 27. 8. 2013 požádala obec o změnu charakteru dotace z neinvestiční podpory na investiční a 
zároveň o upřesnění názvu projektu.   
Na základě této žádosti byl vypracován Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje č. RRCR/2013/5F, jehož předmětem je změna čerpání dotace 
z neinvestiční na investiční finanční podporu. Zároveň dochází k upřesnění názvu projektu: 
„Dobudování nové MŠ, kuchyně a školní jídelny“. 
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Navrhovaná změna: Změna charakteru dotace poskytnuté obci Olešnice v Orlických horách – 
převod částky 300 000 Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů a úprava názvu projektu 
„Dobudování nové MŠ, kuchyně a školní jídelny“. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/116/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh na změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční obci Olešnice v Orlických 
    horách a úprava názvu projektu „Dobudování MŠ, kuchyně a školní jídelny“. 
II. Doporučuje 
     Návrh na změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční obci Olešnice v Orlických 
     horách a úprava názvu projektu „Dobudování MŠ, kuchyně a školní jídelny“  
     zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 17. 
Odměny členům VRRCR – P. Luska. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh na odměny členům VRRCR dle přiložené tabulky. Předseda 
VRRCR Bc. P. Luska seznámil přítomné s účastí na jednáních VRRCR a propočtem výše odměny 
na základě koeficientu. Celková výše odměn činí 17 200,- Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/117/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o návrhu odměn členům VRRCR dle přiložené tabulky.  
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh odměn členům VRRCR dle přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
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                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 18. 
Různé. 
 
18.1. Využití disponibilních prostředků ve výši 2 250 000 Kč z účelové dotace pro MAS ve 
          prospěch POV 2013 – Mgr. Berdychová. 
 
Členka VRRCR Mgr. Berdychová informovala přítomné členy VRRCR o skutečnosti z jednání 
zastupitelstva kraje dne 9. 9. 2013. Pro Místní akční skupiny, celkem 15, byla doporučena účelová 
dotace ve výši 2 250 000 Kč, kdy tyto prostředky byly uvolněny z navýšené částky 5,0 mil. Kč 
v POV 2013. Z jejího podnětu byly tyto prostředky vráceny do POV 2013 k dalšímu využití 4. 
Změnou rozpočtu kraje. 
Doporučila, aby tato částka byla použita na pokrytí dt 3 – Integrované projekty venkovských 
mikroregionů.  
Členové VRRCR vznesli názor, že podpory v tomto dotačním titulu jsou uzavřeny a doporučili 
využití těchto prostředků na jednotlivé projekty v dotačním titulu 1 a 2 ze schváleného zásobníku 
po předchozím projednání s konkrétním žadatelem o dotaci, tak aby mohly být přidělené prostředky 
do konce listopadu řádně vyčerpány. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/118/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o změně využití disponibilních prostředků v Programu obnovy venkova  
    Královéhradeckého kraje ve výši 2 250 000 Kč na rok 2013. 
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh na rozdělení disponibilních prostředků v Programu obnovy venkova 
     Královéhradeckého kraje ve výši 2 250 000 na rok 2013 mezi žadatele, po předchozím 
     projednání, ze schváleného zásobníku žádostí o dotaci v dotačním titulu l a 2  
     zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Příští jednání VRRCR 15. 10. 2013, v 9,30 hodin  
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Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Sobotka                                                  ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                        .…………………………                                                     


