
 Strana 1 (celkem 17)

Zápis 
ze 4. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 26. 3. 2013 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ. 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, Mgr. M. Berdychová, J. Gangur, J. Linek, Ing. P. Louda, F. Rázl,  
                  Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák,  
Omluveni: JUDr. M. Antl, Ing. P. Kubát, Ing. H. Masáková, I. Vodochodský 
Nepřítomni:  
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, RNDr. PhD. Z. Kučerová,   
                 Ing. Mlejnek, Ing. Zadrobílek, Ing. Kratochvílová, Mgr. Feuchter,  
                 RNDr. Vomočilová, Mgr. Mazánková, Bc. Kamenický, R. Fodorová     
               
                         
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.  
3. Návrh revokace usnesení ZK/29/2096/2012 ze dne 6. 9. 2012 – Zásady poskytování dotací 

z POV KHK v části dotačního titulu 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů –R. 
Fodorová. 

4. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2013 – II. kolo – R. Fodorová.  
5. Informace o dopise SMO ČR adresovaného Asociaci krajů ČR ve věci výrazného snížení 

podpory POV 2013 – R. Fodorová. 
6. Návrh příjemců dotace z dotačních programů RR – Ing. Zadrobílek. 
ü 13RRD02 Podpora svazků obcí 
ü 13RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel 
ü 13RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech 

7. Návrh příjemců dotace z dotačních programů CR – Ing. Zadrobílek. 
ü 13CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras 
ü 13CRG05 Podpora muzeí československého opevnění 

8. Informace OS Život bez bariér Nová Paka – stanovisko oddělení LP k dlužníkovi – Ing. 
Zadrobílek.  

9. Informace o průběhu aktualizace databáze investičních příležitostí v KHK RNDr., PhD. Z. 
Kučerová, Bc. K. Šimek, Ing. Kratochvílová. 

10. Aktuální informace o poskytovaných půjčkách krajem – Ing. Kratochvílová. 
11. Žádost TJ Bruslařský klub Nová Paka, o. s. o prodloužení termínu splatnosti bezúročné 

investiční půjčky – Ing. Kratochvílová. 
12. Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu údržby a obnovy značení pěších tras, pásových 

cyklotras a cyklistických tras v Královéhradeckém kraji na rok 2013 – Ing. Kratochvílová. 
13. Poskytnutí neinvestiční dotace turistickému informačnímu centru města Hradec Králové – Ing. 

Kratochvílová. 
14. Návrh Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro mapování a kategorizaci přístupnosti 

turistických objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu – Ing. Kratochvílová. 
15. Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajského sdružení Královéhradeckého kraje o 

poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Ing. Zadrobílek. 
16. 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/4/31/2013   
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. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 3. jednání VRRCR ze dne 12. 2. 
2013. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/3/28/2013  ze dne 12. 2. 2013 ukládá: 
Poskytnout informaci o postupu řešení pohledávky OS Život bez bariér Nová Paka na jednání 
VRRCR 26. 3. 2013.  
Zodpovídá: Bc. P. Luska 
Úkol splněn dnešním projednáním a schválením – bod 8) 
 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/32/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisu z 3. jednání VRRCR ze dne 12. 2. 2013 bez připomínek. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Návrh revokace usnesení ZK/29/2096/2012 ze dne 6. 9. 2012 – Zásady poskytování dotací 
z POV KHK v části dotačního titulu 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů – R. 
Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh revokace usnesení ZK/29/2096/2012 ze dne 6. 9. 
2012, týkající se části textu u dotačního titulu 3 v Zásadách poskytování dotací z POV KHK 2013.  
Vzhledem k navrženému navýšení disponibilních prostředků bylo na základě jednání dne 7. 3. 2013 
doporučeno podpořit žádosti v dotačním titulu 3, který bude následně vyhlášen.  
Návrh na vyhlášení dotačního titulu 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů byl 
doporučen k vyhlášení v nejbližším období, nejpozději do 30. 6. 2013. 
 
Předsedou VRRCR  Bc. P. Luskou bylo v zásadě doporučeno, aby projekty, předložené v dotačním 
titulu 3 neřešily jednotlivé dílčí projekty obcí, které svůj požadavek mohou uplatnit samostatně v dt 
l nebo dt 2, např. vybavení dětských hřišť herními prvky, pořízení zahradní techniky a podobně. 
V zásadě smyslem projektu by měla být integrita členských obcí a měla by být z projektu jasná 
vize.  
 
Z věcné diskuze vyplynulo, pokud by byly takovéto projekty předloženy, je po jejich posouzení  
vhodné, aby nebyly doporučeny k podpoře  a nevyužité disponibilní prostředky by bylo vhodné 
použít samostatně pro žadatele v dt l a dt 2 schváleného zásobníku. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/33/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
 
   1. Návrh revokace usnesení ZK/29/2096/2012 ze dne 6. 9. 2012 – Zásady poskytování dotací  
       z POV KHK v části dotačního titulu 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů. 
 
   2. Návrh na vyhlášení dotačního titulu 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů 
       v nejbližším období, nejpozději do 30. 6. 2013. 
 
 
II. Doporučuje 

 
1. Návrh revokace usnesení ZK/29/2096/2012 ze dne 6. 9. 2012 – Zásady poskytování  

          dotací z POV KHK v části dotačního titulu 3 – Integrované projekty venkovských 
          mikroregionů zastupitelstvu ke schválení. 
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2. Návrh na vyhlášení dotačního titulu 3 – Integrované projekty venkovských 
mikroregionů v nejbližším období, nejpozději do 30. 6. 2013 zastupitelstvu ke 
schválení. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 4. 
Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV KHK 2013 – II. kolo  - R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV KHK 
2013 ve výši 10,0 mil. Kč. Návrhu na rozdělení disponibilních prostředků předcházelo společné 
jednání 1. náměstka hejtmana O. Rumla, Bc. P. Lusky, Mgr. M. Berdychové, Ing. M. Zadrobílka  
R. Fodorové. Doporučené rozdělení disponibilních prostředků pro podporu žádostí ve vyhlášeném 
dotačním titulu 3 ve výši 5,0 mil. Kč a zbývající prostředky jsou navrženy rozdělit mezi žadatele 
v zásobníku v dotačním titulu 1 a dotačním titulu 2 dle předložené tabulky 
 
Na pana 1. náměstka hejtmana byl vznesen dotaz o možnosti dalšího navýšení do POV. V současné 
době nejsou další finanční prostředky k dispozici. 
 
 
 
Návrh na rozdělení 10,0 mil. Kč – rekapitulace 
 

dotační titul kapitálové výdaje běžné výdaje celkem 
Dt 1 1,2 1,3 2,5 
Dt 2 1,3 1,2 2,5 
Dt 3 2,0 3,0 5,0 
celkem  4,5 5,5 10,0 

 
Návrh na rozdělení 5,0 mil. Kč určených na podporu žádostí v dt 1 a dt 2. 
 

dotační titul 
počet 

doporučených 
žádostí 

výše doporučených dotací Kč 

DT1 9 2 485 000 
DT2 5 2 450 000 

celkem 14 4 935 000 
rezeva - odměny administrátorům, 
dofinancování obci Vrbice - soutěž VR 
2012 

1 046 000 
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USNESENÍ VRRCR/4/34/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   1.  Návrh na rozdělení disponibilních prostředků ve výši 10,0 mil. Kč POV KHK 2013 dle  
        přiložené tabulky.  
        

dotační titul kapitálové výdaje běžné výdaje celkem 
Dt 1 1,2 1,3 2,5 
Dt 2 1,3 1,2 2,5 
Dt 3 2,0 3,0 5,0 
celkem  4,5 5,5 10,0 

 
 
   2. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků ve výši 5,0 mil. Kč POV KHK 2013 v dt 1 a  
       dt 2 ze zásobníku žádostí dle přiložené tabulky.  
 

dotační titul kapitálové výdaje běžné výdaje celkem 
Dt 1 1,2 1,3 2,5 
Dt 2 1,3 1,2 2,5 
celkem  2,5 2,5 5,0 

 
 
 
II. Doporučuje 
 
     1. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků ve výši 10,0 mil. Kč POV KHK 2013 dle  
         přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení. 
        

dotační titul kapitálové výdaje běžné výdaje celkem 
Dt 1 1,2 1,3 2,5 
Dt 2 1,3 1,2 2,5 
Dt 3 2,0 3,0 5,0 
celkem  4,5 5,5 10,0 

 
 

2. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků ve výši 5,0 mil. Kč POV KHK 2013 v dt 
1 a dt 2 ze zásobníku žádostí dle přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení. 

 
dotační titul kapitálové výdaje běžné výdaje celkem 
Dt 1 1,2 1,3 2,5 
Dt 2 1,3 1,2 2,5 
celkem  2,5 2,5 5,0 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Informace o dopise SMO ČR adresovaného Asociaci krajů ČR ve věci výrazného snížení 
podpory POV 2013 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR  byl zaslán elektronicky dopis SMO ČR adresovaný Asociaci krajů ČR ve věci 
výrazného snížení podpory POV 2013. V čase transformace POV na kraje byly převedeny i 
finanční prostředky z RUD do rozpočtu krajů, konkrétně v KHK ve výši 37,5 mil. Kč. Současná 
situace v disponibilních prostředcích je známa. Administrátor doporučuje zachování tohoto 
programu ve vztahu k malým obcím, kterých je převaha. Do budoucna výši disponibilních 
prostředků řešit dle finančních možností rozpočtu KHK. 
Členům VRRCR byla čtena odpověď na výše citovaný dopis. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/35/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Informaci o dopise SMO ČR adresovaného Asociaci krajů ČR ve věci výrazného snížení  
   podpory POV 2013. 
 
 
II. Doporučuje 
     Monitorovat danou situaci a adekvátně uplatňovat předložené návrhy řešení n navýšení  
     disponibilních prostředků v POV KHK. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6.  
Návrh příjemců dotace z dotačních programů RR – Ing. Zadrobílek.  
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního 
rozvoje: 13RRD02 - Podpora svazků obcí.  
Alokace 1 324 000 Kč. 
Přijato žádostí – 34. 
Návrh k podpoře – 34 žádostí dle přiložené tabulky. 
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USNESENÍ VRRCR/4/36/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí  
    Návrh příjemců dotací dotačního programu 13RRD02 - Podpora svazků obcí.  
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh příjemců dotací dotačního programu 13RRD02 - Podpora svazků obcí   
     předložit opakované na jednání VRRCR po vyjasnění alokace. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního 
rozvoje: 13RRD03 – Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel. 
Alokace 1 350 000 Kč. 
Přijato žádostí – 22. 
Návrh k podpoře – 20 žádostí dle přiložené tabulky, l žádost nesplnila podmínky přijatelnosti – 
obec Bílsko, l žádost – vyřazena z důvodů, že obec požádala o stažení žádosti – obec Humburky. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/37/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí  
    Návrh příjemců dotací dotačního programu 13RRD03 - Pořízení a digitalizace územních  
    plánů obcí do 1 000 obyvatel. 
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh příjemců dotací dotačního programu 13RRD03 -  Pořízení a digitalizace územních 
     plánů obcí do 1 000 obyvatel předložit opakované na jednání VRRCR po vyjasnění  
     alokace. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního 
rozvoje: 13RRD06 – Propagace cyklobusů v turistických regionech. 
Alokace 500 000 Kč. 
Přijato žádostí – 4. 
Návrh k podpoře – 4 žádosti. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/38/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí  
    Návrh příjemců dotací dotačního programu 13RRD06 – Propagace cyklobusů  
    v turistických regionech. 
 
II. Doporučuje 
     Návrh příjemců dotací dotačního programu 13RRD06 -  Propagace cyklobusů  
     v turistických regionech zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 7. 
Návrh příjemců dotace z dotačních programů CR – Ing. Zadrobílek.  
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního 
rozvoje: 13CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých tras.  
Alokace 1 500 000 Kč. 
Přijato žádostí – 12. 
Návrh k podpoře – 12 žádostí. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/39/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí  
    Návrh příjemců dotací dotačního programu 13CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých tras.  
 
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh příjemců dotací dotačního programu 13CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých tras 
     zastupitelstvu ke schválení.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního 
rozvoje: 13CRG05 – Podpora muzeí československého opevnění. 
Alokace 425 900 Kč. 
Přijato žádostí – 6. 
Návrh k podpoře – 5 žádostí, 1 žádost nesplnila kritéria přijatelnosti – Klub vojenské historie 
Odolov.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/40/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí  
    Návrh příjemců dotací dotačního programu 13CRG05 – Podpora muzeí československého  
    opevnění. 
 
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh příjemců dotací dotačního programu 13CRG05 – Podpora muzeí československého  
     Opevnění zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 (podjatost) 
 
 
 
 
K bodu 8. 
Informace OS Život bez bariér Nová Paka – stanovisko oddělení LP k dlužníkovi – Ing. 
Zadrobílek.  
 
Členům VRRCR byla sdělena ústní informace - stanovisko oddělení legislativně právního ve vztahu 
k dlužníkovi – OS Život bez bariér Nová Paka – finanční vyrovnání. Tuto informaci doplnil l. 
náměstek hejtmana O. Ruml. 
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Z věcné diskuze vyplynul požadavek, aby byl nastaven „Postup při promíjení půjček a 
souvisejících sankcí“. 

 
 

USNESENÍ VRRCR/4/41/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Postup řešení pohledávky vůči Občanskému sdružení Život bez bariér Nová Paka dle   
   přijatého usnesení ZK/4/164/2013 ze dne 18. 3. 2013. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Informace o průběhu aktualizace databáze investičních příležitostí v Královéhradeckém kraji  
– RNDr. PhD. Z. Kučerová, Ing. L. Mlejnek, Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla formou prezentace představena aktualizace databáze investičních příležitostí 
v Královéhradeckém kraji. Královéhradecký kraj vede databázi investičních příležitostí od roku 
2009 s následnou aktualizací. Cílem katalogu je zviditelnění investičních příležitostí v obcích 
v rámci KHK invertorům. Současně je vytvořena elektronická aplikace propojená s mapovým 
serverem. Rozsah – přes 100 ploch a přes 50 brownfields.  
Investiční příležitosti, jako součást platformy „Investice – Inovace – rozvoj“ – cílem je koordinace 
přílivu investorů a investic v KHK, podpora zavádění inovací a posílení konkurenceschopnosti 
regionu KHK. Rozděleno do tří pilířů – 1. Výzkum vývoj a inovace; 2. Investiční příležitosti; 3. 
Podpora podnikání a exportu. 
Přípravné práce- aktuálně březen 2013 – společné jednání KHKI, Města HK, CEP, CzechInvestu, 
UHK, HK KHK, TC HK. 
Z věcné diskuze vyplynulo, že velkou překážkou pro udržení si investora je velká časová prodleva 
v připravenosti potřebných dokladů, typu územní rozhodnutí, stavební povolení apod. Tento 
zdlouhavý proces je pro ČR specifický.   
 
Prezentace bude členům zaslána jako příloha tohoto zápisu. 
 
USNESENÍ VRRCR/4/42/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Prezentaci o průběhu aktualizace databáze investičních příležitostí v Královéhradeckém 
    kraji.   
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Aktuální informace o poskytovaných půjčkách krajem – Ing. Kratochvílová. 
 
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky aktuální informace o poskytovaných půjčkách krajem.  
Bližší komentář přednesla Ing. Kratochvílová. 
VRRCR bylo doporučeno, pokračovat ve čtvrtletním předkládání plnění poskytnutých půjček 
z rozpočtu kraje.  
VRRCR bylo doporučeno do budoucna zvažovat výši a subjekt k poskytování půjčky – projekt s 
regionálním významem. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/43/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Aktuální informaci o poskytovaných půjčkách krajem. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11. 
Žádost TJ Bruslařský klub Nová Paka, o. s. o prodloužení termínu splatnosti bezúročné 
investiční půjčky – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky žádost TJ Bruslařský klub Nová Paka, o. s., o 
prodloužení termínu splatnosti bezúročné investiční půjčky ve výši 500 000 Kč. V termínu do 31. 3. 
2014 z důvodů vlastních vysokých finančních výdajů při realizaci tohoto investičního projektu. 
 
Z věcné diskuze vyplynulo, pokud žadatel bude žádat poskytovatele o prodloužení termínu půjčky, 
musí tak být učiněno v dostatečném časovém předstihu.  
V opačném případě nelze uvažovat ani o případném prominutí sankce (úroku z prodlení). 
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USNESENÍ VRRCR/4/44/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Žádost TJ Bruslařský klub Nová Paka, o. s. o prodloužení termínu splatnosti bezúročné   
   investiční půjčky ve výši 500 000 Kč. 
 
 
II. Doporučuje  

1. Uzavřít s dlužníkem TJ Bruslařský klub Nová Paka, o. s., „Dohodu o splátkách 
s uznáním dluhu“ ve výši 500 000 Kč s uhrazením splátky do 31. 3. 2014 zastupitelstvu 
ke schválení. 
 

2. Návrh na neprominutí úroku z prodlení TJ Bruslařský klub Nová Paka, o. s., dle 
uzavřené Smlouvy o poskytnutí bezúročné investiční půjčky zastupitelstvu ke 
schválení.     

      
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 12. 
Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu údržby a obnovy značení pěších tras a pásových 
cyklotras v Královéhradeckém kraji ha rok 2013 – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl zaslána elektronicky návrh na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 000 
Kč na podporu údržby a obnovy značení pěších tras a pásových cyklotras v Královéhradeckém kraji 
ha rok 2013. Královéhradecký kraj pravidelně přispívá na značení pěších tras a pásových cyklotras, 
které zabezpečuje Klub českých turistů, o.s.. V letošním roce požádal o dotaci 330 000 Kč. 
Současně byly členům předloženy plány obnovy a údržby značení pěších tras a pásových cyklotras, 
které byly projednání s jednotlivými destinačními společnostmi.  
 
Ve Smlouvách bude uvedeno, že o realizaci obnovy značení pěších tras a pásových cyklotras bude 
příjemce dotace KČT informovat destinační společnost v daném území. 
 
Z dotazů, co je „pásová cyklotrasa“ a její značení odkazujeme na webové stránky – Klub českých 
turistů Hradec Králové – turistické značení. 
 
USNESENÍ VRRCR/4/45/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč na podporu údržby a obnovy značení  
   pěších tras a pásových cyklotras v Královéhradeckém kraji ha rok 2013. 
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II. Doporučuje  
     Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč na podporu údržby a obnovy značení  
     pěších tras a pásových cyklotras v Královéhradeckém kraji ha rok 2013 
     zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 13. 
Poskytnutí neinvestiční dotace turistickému informačnímu centru města Hradec Králové – 
Ing. Kratochvílová.  
 
 
Členům VRRCR byl zaslána elektronicky návrh na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250 000 
Kč turistickému informačnímu centru města Hradec Králové v prostorách ČD. Částkou ve stejné 
výši se na podpoře podílí i Město Hradec Králové. 
 
Na dotaz, jaké jsou roční náklady IC HK: 
Rok 2012 – 525 000 Kč 
Rok 2013 – 530 000 Kč 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/46/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250 000 Kč turistickému informačnímu centru města  
   Hradec Králové. 
 
II. Doporučuje  
     Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250 000 Kč turistickému informačnímu centru města 
     Hradec Králové zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 14. 
Návrh Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro mapování a kategorizaci 
přístupnosti turistických objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu – Ing. 
Kratochvílová.  
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro 
mapování a kategorizaci přístupnosti turistických objektů z pohledu osob s omezenou schopností 
pohybu. 
V rámci evropského projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II, 
jehož nositelem je oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ, je připravována aktivita 
„Tvorba mapy a brožury pro osoby s omezenou schopností pohybu“. Pro vytvoření obsahu této 
tiskoviny a pro prezentaci objektů na portálu cestovního ruchu bude nutné zmapování a ověření 
přístupnosti turistických bodů zájmu a tras lokalizovaných na území Královéhradeckého kraje z 
pohledu osob s omezenou schopností pohybu. Jednotlivé turistické objekty budou po posouzení 
zařazeny do příslušné kategorie přístupnosti a takto prezentovány.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/47/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro mapování a kategorizaci  
   přístupnosti turistických objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu 
 
 
II. Doporučuje  
       Návrh Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro mapování a kategorizaci  
       přístupnosti turistických objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu 
       zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 15. 
Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajského sdružení Královéhradeckého 
kraje o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byla zaslána žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajského sdružení 
Královéhradeckého kraje o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve 
výši 2,0 mil. Kč.  
 
Návrh rozdělení dotace na materiálové náklady, služby a osobní náklady pro jednotlivá sdružení je 
dle přílohy následující: 
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• pro SHČMS - Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje                       1.100.000 Kč  
• pro SHČMS -  Okresní sdružení hasičů Jičín                                                          201.000 Kč  
• pro SHČMS - Okresní sdružení hasičů Náchod                                                      187.000 Kč  
• pro SHČMS - okres Rychnov nad Kněžnou                                                           181.000 Kč  
• pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska                                                          160.000 Kč  
• pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Trutnov                                171.000 Kč  

 
USNESENÍ VRRCR/4/48/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajského sdružení Královéhradeckého  
   kraje o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
 
 
 
II. Doporučuje  
      Návrh rozdělení dotace na materiálové náklady, služby a osobní náklady pro jednotlivá  
       sdružení  
 

• pro SHČMS - Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje               1.100.000 Kč  
• pro SHČMS -  Okresní sdružení hasičů Jičín                                                     201.000 Kč  
• pro SHČMS - Okresní sdružení hasičů Náchod                                                 187.000 Kč  
• pro SHČMS - okres Rychnov nad Kněžnou                                                       181.000 Kč  
• pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska                                                     160.000 Kč  
• pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Trutnov                         171.000 Kč  

       zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Úkol pro vedoucího odboru RG – zajistit prezentaci SHČMS – poskytnutí aktuálních 
informací o činnosti.  
 
 
 
 
 
 



 Strana 16 (celkem 17)

K bodu 16. 
Různé. 

• Podpora MAS – J. Gangur 

K činnosti MAS a jejich další podpoře se vyjádřil člen VRRCR J. Gangur, upozornil na skutečnost, 
že je nutná jejich podpora alespoň v roce 2014 v rámci překlenovacího období, než MAS začnou 
získávat finanční prostředky z úspěšných projektů. 

• Informace o veletrhu Infotour – Ing. Kratochvílová 

Ve dnech 15. a 16. března 2013 proběhl v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové již 14. 
ročník veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika. Tradičním zpestřením akce byl bohatý 
doprovodný program a množství cestovatelsky zaměřených besed s videoprojekcí. I pro nejmenší 
návštěvníky bylo připraveno poutavé vyžití v rámci výtvarných dílen nebo v expozici Muzea 
loutkářských kultur Chrudim.  

Zástupci cestovních kanceláří a agentur, hotelů, wellnes služeb i téměř všech krajů České republiky 
zde představili svou turistickou nabídku. Na veletrhu se prezentovali také vystavovatele z Polska a 
Slovenska.  

Návštěvníci měli možnost si prohlédnout „Vambereckou duhu“ – impozantní paličkovaný krajkový 
závěs usilující o zapsání do Guinessovy knihy rekordů, cyklistické kuriozity, vyzkoušet si golfový 
trenažér a další. Projektu s názvem „Hradec neznámý“ se mohli zájemci účastnit netradičních 
prohlídek Starého města v Hradci Králové.  

Královéhradecký kraj se účastnil veletrhu vlastní expozicí, ve které byla zastoupena všechna 
turistická území: Hradecko, Český ráj, Kladské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Podkrkonoší a 
Krkonoše. Dále se zde prezentovali zahraniční partneři Dolnoslezské a Opolské vojvodství. V rámci 
expozice kraje se představilo návštěvníkům i ZOO Dvůr Králové s nejen zajímavou informační 
nabídkou, ale také s ukázkou exotických zvířat. (Uzavřené Memorandum s Dolnoslezským 
vojvodstvím). 

Veletrh Infotour a cykloturistika zaznamenává rok od roku stále zvyšující se počet návštěvníků, což 
je pro rozvoj cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji velmi potěšující skutečnost.  

Informaci doplnil Ing. Zadrobílek, který se zmínil o připravovaném projektu ESUS a další 
spolupráci v oblasti cestovního ruchu. 
Dne 5. 4. 2013 se ve Vroclavi koná veletrh CR. 
 

• Informace o veletrhu FORBIKES – cykloveletrh  5. – 7. 4. 2013  v Praze – Ing.  
         Kratochvílová 

 
• Informace o soutěži Vesnice roku 2013 – R. Fodorová 

 
V letošním roce byl na Dnu malých obcí 5. 3. 2013 vyhlášen 19. ročník soutěž Vesnice roku. Sběr 
přihlášek bude ukončen 30. 4. 2013. Poté bude stanoven časový harmonogram návštěv obcí 
Královéhradeckého kraje s výběrem vítězné obce. 
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Příští jednání VRRCR 23. 4. 2013, N2 903 -  zasedačka rady. 
  
 
 
 
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                   ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                        ………………………… 


