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Zápis 
 
z 11. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 5. 11. 2013 v 8,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ  
 
Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. P. Kubát, J. Linek, Ing. P. Louda, 
                  F. Rázl, Ing. J. Sobotka, M. Vlasák, I. Vodochodský                 
Omluveni: Mgr. M. Berdychová, Ing. H. Masáková, J. Gangur, MUDr. P. Trpák 
Nepřítomni:  
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven,  Bc. Všetečka, MSc. 
                 Ing. Zadrobílek, Ing. Rovenská - omluvena, Ing. Kratochvílová, R. Fodorová  
                   
                                     
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Poskytnutí příspěvku pro svazek obcí Hradubická labská za účelem realizace nadregionální 

trasy č. 2 – Labská stezka v úseku Hradec Králové – Vysoká nad Labem – Ing. Rovenská.  
4. Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a 

inovací“ – Ing. Rovenská, Bc. Daniel Všetečka, MSc. 
5. Informace z úseku cestovního ruchu (současnost a záměry do budoucna) – Ing. Kratochvílová. 
6. Různé. 

6.1. Návrh na zpracování termínů jednání VRRCR na rok 2014 – Ing. Zadrobílek.  
6.2. Zadání návrhu na zpracování rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí  

          2014  – Bc. P. Luska. 
 
 
 
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/11/127/2013    
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. Petr Kubát 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisů z 10. jednání VRRCR.  
Trvá úkol bez usnesení pro tajemnici – organizační zajištění výjezdního zasedání VRRCR do 
Janských Lázní po předložení návrhu programu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/128/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisů z 10. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 3. 
Poskytnutí příspěvku pro svazek obcí Hradubická labská za účelem realizace nadregionální 
trasy č. 2 – Labská stezka v úseku Hradec Králové – Vysoká nad Labem – Ing. Rovenská.  
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky důvodová zprávy k Poskytnutí příspěvku pro svazek 
obcí Hradubická labská za účelem realizace nadregionální trasy č. 2 – Labská stezka v úseku 
Hradec Králové – Vysoká nad Labem. Příspěvek činí 2,0 mil. Kč.  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo v září 2013 „Nadregionální strategii 
Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“. Tato strategie definuje i základní 
strategické směry, z nichž jedním z nich je Labská cyklotrasa č. 2, respektive i její část – stezka 
Mechu a perníku. 
V rámci realizace jedné z etap Hradec Králové – Vysoká nad Labem je nutné učinit další kroky, které jsou 
spojeny s finančním krytím. Tyto finance budou primárně určeny pro výkupy pozemků v rámci území 
Hradec Králové – Vysoká nad Labem, na doprovodnou inženýrskou činnost a na finanční podíl na 
projektových dokumentacích pro stavební povolení a provedení stavby. 
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K dané problematice se dotázal Ing. Louda, zda bude uvažováno s připojením k páteřním trasám 
s cyklostezkou mezi městy Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinou. 
Odpověď: 
Žádost, která byla zaslána na odbor RG od o.s. Společná Cidlina v této záležitosti byla vyřízena 31. 
10. 2013.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/129/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Poskytnutí příspěvku pro svazek obcí Hradubická labská za účelem realizace nadregionální  
   trasy č. 2 – Labská stezka v úseku Hradec Králové – Vysoká nad Labem ve výši 2,0 mil. Kč. 
 
 
 
II. Doporučuje 
     Poskytnutí příspěvku pro svazek obcí Hradubická labská za účelem realizace  
     nadregionální trasy č. 2 – Labská stezka v úseku Hradec Králové – Vysoká nad Labem ve  
     výši 2,0 mil. Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Na jednání VRRCR se dostavil I. Vodochodský. 
 
 
K bodu 4. 
Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací“ – Ing. Rovenská, Bc. Daniel Všetečka, MSc. 
 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prezentace Komplexní studie progresivních odvětví 
Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“ se změřením na cíle, zpracovatele, 
SEA, udržitelnost projektu a další využití dokumentu. 
 
Studie je hlavním výstupem projektu Královéhradeckého kraje s názvem „Realizace Regionální 
inovační strategie Královéhradeckého kraje“ financovaného z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod, prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, oblast podpory 4.2, pod 
registračním číslem CZ.1.13/4.2.00/21.01121.  
Informace o projektu jsou průběžně zveřejňovány na adrese www.riskhk.cz. 
 
 
 

http://www.riskhk.cz
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USNESENÍ VRRCR/11/130/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu,  
   vývoje a inovací“. 
 
 
II. Doporučuje 
     Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu,  
     vývoje a inovací“ zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 5. 
Informace z úseku cestovního ruchu (současnost a záměry do budoucna) – Ing. 
Kratochvílová. 
 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace z úseku cestovního ruchu se zaměřením na 
současnost a záměry do budoucna. Zároveň byla prezentována současná personální situace na úseku 
cestovního ruchu. 
Z následné obsáhlé diskuze vyplynulo, že pokud chce Královéhradecký kraj efektivně rozvíjet 
oblast cestovního ruchu, jsou nutné nejen kvalitní strategické a koncepční materiály, ale také 
personální posílení tohoto odvětví ze strany krajského úřadu. (Bez ohledu na to, bude-li si 
Královéhradecký kraj zajišťovat tuto činnost prostřednictvím zaměstnanců KÚ nebo formou 
založení příspěvkové organizace, či jinou obdobnou formou.)  
V diskuzi dále zazněl mj. dotaz (podnět) na využívání dat z projektu „Statistická šetření a 
monitoring cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji v období 2011-2013“, či možnost 
spolupráce s UHK - Katedrou rekreologie a cestovního ruchu. (Katedra připravuje odborníky pro 
celkovou koncepční pedagogickou a manažerskou činnost v rekreačních zařízeních či organizacích 
veřejné správy). 
 
 
Z jednání se omluvil Ing. Louda. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/131/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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 I. Bere na vědomí 
    Informaci z úseku cestovního ruchu – současnost a záměry do budoucna. 
           
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 6. 
Různé 
 
 
6.1. 
Návrh na zpracování termínů jednání VRRCR na I a II. pololetí roku 2014 – Bc. Luska.  
 
 
VRRCR ukládá vedoucímu odboru RG Ing. Zadrobílkovi připravit návrh termínů jednání VRRCR 
na I. a II. pololetí roku 2014 v souladu s termíny pro předkládání materiálů pro jednány rady a 
zastupitelstva kraje.  
Členy VRRCR bylo doporučeno, aby bylo zachováno jednání VRRCR vždy v úterý v čase od 9,30 
hodin. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/132/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Ukládá 
     Zpracovat návrh termínů jednání VRRCR na I. a II. pololetí roku 2014. 
     Zodpovídá: Ing. M. Zadrobílek, vedoucí odboru RG 
     Termín: 3. 12. 2013 
 
          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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6.2.  
Zadání návrhu na zpracování rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí 2014 –    Bc. 
Luska. 
 
Rámcový program VRRCR na I. a II. pololetí 2014 zpracuje předseda výboru Bc. Petr Luska.  
 
 
Z jednání se omluvil J. Linek. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/133/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Ukládá 
     Zpracovat návrh rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí roku 2014. 
     Zodpovídá: Bc. Petr Luska, předseda výboru 
     Termín: 3. 12. 2013 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
  
Příští jednání  - výjezdní VRRCR 3. 12. 2013 Janské Lázně 
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Kubát                                                    ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                        .…………………………                                         


