Zápis
z úvodního jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, konaného dne 12. 12. 2012 v 9,30 hodin v zasedací místnosti
N2 903 v budově KÚ.
Přítomni : Bc. P. Luska, Mgr. M. Berdychová, J. Gangur, Ing. P. Kubát, J. Linek,
Ing. H. Masáková, F. Rázl, M. Vlasák,
Omluveni: JUDr. M. Antl, Ing. P. Louda, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, I. Vodochodský
Nepřítomni:
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, MgA. Kulhavá, Ing. Roman –
omluven, Ing. V. Kratochvílová - omluvena, Ing. Zadrobílek, Ing. Pacák - omluven,
Ing. Háp, R. Fodorová
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
Profesní představení členů výboru.
Profesní představení hostů.
Představení náplně odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury – MgA. M.
Kulhavá.
5. Představení náplně odboru grantů a dotací – Ing. M. Zadrobílek.
6. Představení náplně odboru územního plánování a stavebního řádu – Ing. M. Pacák.
7. Volba místopředsedy VRRCR – Bc. P. Luska.
8. Rámcový program jednání výboru na I. pololetí a II. pololetí roku 2013 – Bc. P. Luska.
9. Termíny jednání výboru – Bc. P. Luska.
10. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. P. Luska.
11. 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.
Předseda výboru rámcově navrhl program úvodního zasedání výboru.

USNESENÍ VRRCR/1/1/2012
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program jednání VRRCR.
Přítomnost hostů.
Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska
Ověřovatele zápisu Bc. Petr Luska

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
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Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 2.
Profesní představení členů výboru.
Přítomní členové výboru se vzájemně představili po své profesní stránce.

K bodu 3.
Profesní představení hostů.
Z přítomných hostů se představil gestor odboru RR, RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek
hejtmana, Mgr.A. Martina Kulhavá – vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a
kultury, Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací, Ing. Petr Háp – vedoucí
oddělení územního plánování, Renata Fodorová – tajemnice výboru a referent oddělení
regionálního rozvoje.

K bodu 4.
Představení náplně odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury – MgA. M.
Kulhavá.
Vedoucí odboru MgA. M. Kulhavá seznámila přítomné s náplní celého odboru. Dále informovala
o připravovaných organizačních změnách k 1. 1. 2013 ve struktuře nového odboru regionálního
rozvoje, grantů a dotací.
K bodu 5.
Představení náplně odboru grantů a dotací – Ing. M. Zadrobílek.
Vedoucí oddělení grantů a dotací Ing. M. Zadrobílek informoval přítomné o náplni celého odboru
grantů a dotací. Dále informoval o tzv. centralizaci krajských dotací pod jedno oddělení krajských
dotací, o koncepčních dokumentech, dotačním fondu a budoucí nominaci členů VRRCR
v hodnotitelských komisích pro hodnocení žádostí o dotaci.
K bodu 6.
Představení náplně odboru územního plánování a stavebního řádu – Ing. M. Pacák.
Za nepřítomného Ing. M. Pacáka, poskytl informaci o činnosti odboru územního plánování a
stavebního řádu Ing. P. Háp.
K bodu 7.
Volba místopředsedy VRRCR – Bc. P. Luska.
Předseda VRRCR Bc. P. Luska navrhl odložit tento bod jednání na 2. jednání VRRCR dne 15. 1.
2013.

Strana 2 (celkem 6)

USNESENÍ VRRCR/1/2/2012
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
Volbu místopředsedy VRRCR k projednání na 2. jednání VRRCR dne 15. 1. 2013.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 8.
Rámcový program jednání výboru na rok 2013.
Předseda výboru informoval o přípravě návrhu rámcového programu jednání VRRCR na rok 2013
s požadavkem na jeho doplnění. Rámcový program bude předložen včetně termínu jednání výboru
k projednání a schválení na lednovém zasedání výboru, tj. 15. 1. 2013.
Při této příležitosti upozornil na možnost seznámení se se strategickými dokumenty na webových
stránkách kraje.
USNESENÍ VRRCR/1/3/2012
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
Projednat návrh rámcového programu jednání výboru na rok 2013 po jeho dopracování
včetně navržení termínu jednání VRRCR na 2. jednání VRRCR dne 15. 1. 2013.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9.
Termíny jednání výboru.
Předseda výboru navrhl jednání 1x měsíčně, dle potřeby i dříve. Jednání mohou být dle
problematiky i výjezdní nebo se mohou konat mimo budovu KÚ.
Po domluvě s přítomnými byl stanoven termín, vyhovující potřebám k předkládání a projednání
materiálů ve výboru a následné předložení k projednání orgánům kraje, tj. radě a zastupitelstvu.
Pravidelná jednání 1x za měsíce se budou konat v úterý od 9,30 hodin.
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Termíny jednání výboru budou stanoveny po schválení termínů jednání rady kraje na rok 2013 –
17. 12. 2012, v souvislosti s termíny jednání zastupitelstva kraje na rok 2013 – schváleny 10. 12.
2012.
Navržený termín pro lednové zasedání je 15. 1. 2013.
Na jednáních výborů se vyžaduje přítomnost vedoucího odboru RRGD, dle problematiky ostatních
zástupců odborů, předkládajících materiály k projednání.
Spolupráce na přípravě jednání výboru – Bc. P. Luska, RSDr. Ing. O. Ruml, Ing. M. Zadrobílek.
Organizační záležitosti - pozvánky, zápisy a ostatní korespondenci se členy VRRCR zajišťuje
– R. Fodorová, zastup Bc. Irena Nekovářová.
Materiály k projednávání ve VRRCR budou členům zasílány týden předem v elektronické podobě.
Vzhledem k rozsáhlé problematice a náplni odboru a tím související četnost předkládaných
materiálů, vyžaduje tato činnost značnou administrativní náročnost, vzhledem k tomu, že funkce
předsedy výboru není funkcí uvolněnou.
Předseda výboru vyžaduje přítomnost při výběrových řízeních 1 člena VRRCR. Organizačně bude
nastaveno, možnost postupného střídání jednotlivých členů výboru.

USNESENÍ VRRCR/1/4/2012
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informace o organizačním a administrativním zajištění jednání VRRCR.
II. Schvaluje
Termín pro lednové zasedání 15. 1. 2013 od 9:30 hod.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 10.
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru.
Předseda VRRCR informoval přítomné o přijatém usnesení z 29.VRRCR ze dne 16. 8. 2012 ve věci
poskytování pravidelných aktuálních informacích o půjčkách, poskytnutých dlužníkům z rozpočtu
kraje.
Doporučil, aby tato informace o poskytnutých půjčkách byla VRRCR poskytována čtvrtletně.
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Dále informoval o přijatém usnesení z 30. VRRCR ze dne 13. 9. 2012, týkající se projektu „Brána
sousedům“- dopravní studie – část doporučující bod 2. Bude předmětem upřesnění na jednání
VRRCR 15. 1. 2013.
USNESENÍ VRRCR/1/5/2012
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu plnění předchozích usnesení výboru – 29/20012 a 30/2012.
II. Doporučuje
Odboru RG poskytovat pravidelně čtvrtletně aktuální informaci o poskytovaných
půjčkách krajem.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 11.
Různé.
Z věcné diskuze vyplynuly následující náměty:
M.Vlasák – upozornil na dosavadní nesystémové rozdělování dotací, grantů, darů a účelových
dotací. Zdůraznil, že ve VRRCR na tuto oblast bude opakovaně upozorňovat.
J. Gangur – upozornil na disparity, konkrétně uvedl příkladu obce Jívka – velké území,
neodpovídající rozpočet na jeho udržování v rámci rozvoje, infrastruktury a služeb.
Mgr. Berdychová – upozornila na nepokryté dotace v dotačním titulu 3 z POV v letošním roce.
SPOV si vyžádal stanoviska jednotlivých mikroregionů a po té plánuje společné setkání svazků
obcí s cílem jejich budoucí funkčností.
Dále byl vznesen návrh, aby náplň cestovního ruchu, související s projednáváním ve VRRCR byla
předmětem projednávání ve výboru pro kulturu.
Návrh na tuto zásadní změnu, kdy by cestovní ruch byl zařazen pod oddělení kultury, bude
předmětem dalšího projednání.
Ing. Zadrobílek – reagoval na oblast disparit, kdy je zpracovaná analýza tzv. „slabých oblastí“,
nutné přehodnocení dosavadních dotačních programů, následné nastavení hodnotících kritérií
v rámci zvýhodnění – návrh pro rok 2014.

Předseda shrnul úkoly, vyplývající pro odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací na 2. zasedání
VRRCR 15. 1. 2013.
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1. Připravit dopracovaný rámcový program jednání VRRCR v roce 2013 včetně návrh termínů
jednání VRRCR.
2. Upozornil na veškeré strategické a rozvojové dokumenty v oblasti regionálního rozvoje a
cestovního ruchu, grantů a dotací, odboru územního plánování a stavebního řádu na
webových stránkách kraje.
3. Pozvánky a materiály budou zasílány členům VRRCR týden před jednáním v elektronické
podobě.
Organizační záležitosti - R. Fodorová.
- pro upřesnění kontaktů byl předložen seznam členů VRRCR k doplnění
- bylo upozorněno na možnost parkování v budově Regiocentra Nový pivovar:
a) nečlenové zastupitelstva si při vjezdu do garáží převezmou parkovací lístek, který při
odchodu z jednání VRRCR předložení na recepci a bude jim odblokován pro bezplatný
výjezd;
b) členové zastupitelstva parkují na parkovací kartičku a pouze v případě, že jsou obsazena
všechna rezervovaná místa, pak parkují jak nečlenové zastupitelstva - viz a)
- podmínkou je odevzdání prezenční listiny z jednání VRRCR do recepce KÜ
-

občerstvení na jednání VRRCR – voda, káva

Příloha:
Kontakty členů VRRCR

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

…………………………

Ověřovatel zápisu: Bc. Petr Luska

…………………………

Zapisovatelka: Renata Fodorová

…………………………
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