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Zápis 
z 6. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 14. 5. 2013 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 411 v budově KÚ. 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, Mgr. M. Berdychová, J. Gangur, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková,  
                 F. Rázl, Ing. J. Sobotka, M. Vlasák 
Omluveni:  JUDr. M. Antl, Ing. P. Kubát, I. Vodochodský, J. Linek 
Nepřítomni: MUDr. P. Trpák 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Ing. Zadrobílek,  
                 Ing. Kratochvílová, Bc. P. Kamenický, RNDr. Z. Kučerová PhD.,   
                 Ing. L. Mlejnek, J. Kuthanová, Mgr. J. Balcar,  E. Salamanca,  
                 Ing. D. Mikšovská – Manďáková, Ing. M. Saláková – Šafková, Daniel Denygr,  
                 R. Fodorová     
               
                         
Program:  
 

1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Návrh příjemců dotace z dotačních programů RR – Ing. Zadrobílek. 

ü 13RR07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na koncepci cyklodopravy 
Královéhradeckého kraje 

ü 13RRD02 Podpora svazků obcí 
ü 13 RRD03 Pořízení a digitalizace ÚP obcí do 1 000 obyvatel 

4. Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí KHK na rok 2013- Ing. Zadrobílek. 

5. Informace o vyúčtování dotace ve výši 2,0 mil. Kč poskytnuté SHČMS v roce 2012 – Ing. 
Zadrobílek. 

6. Žádost o dotaci obce Suchý Důl a Olešnice v Orlických horách havarijní stav –  
Bc. P. Luska, R. Fodorová. 

7. Návrh nové rajonizace Královéhradeckého kraje – Ing. Kratochvílová. 
8. Zpráva z veletrhu URBIS 2013 – Ing. Kratochvílová. 
9. Prezentace - informace o zpracování Strategie rozvoje kraje 2014 – 2020 – RNDr. Zita 

Kučerová, PhD – prezentace 20 minut. (10,30 hod.). 
10. Prezentace Místních akčních skupin KHK – Jana Kuthanová, členka výboru NS MAS – 

prezentace15 minut.(11,10 hod.). 
11. Prezentace datového skladu – Bc. Petr Kamenický, Ernest Salamanca – firma as4u – 

prezentace 20 minut. (11,40 hod.). 
12. Prezentace činnosti destinační společnosti Hradecko, Kladské Pomezí – Ing. Kratochvílová, 

Ing. D. Mikšovská - Manďáková, Ing. M. Saláková – Šafková, Daniel Denygr – prezentace 30 
minut. (12,00 hod.). 

13. Různé.  
13.1. Žádost o dotaci obce Vestec a Sendražice na havarijní stav - místní komunikace,  

                 žádost o dotaci obce Dolní Kalná – havarijní stav mostku – R. Fodorová. 
13.2. Žádost obcí Lukavec u Hořic a Petrovičky – prodloužení termínu realizace projektu  

          z POV 2012 – R. Fodorová. 
13.3. Žádost SKI KLUB Ústí n. O., spol. s r.o. o prominutí nesplnění podmínek smlouvy –  

           Ing. Zadrobílek. 
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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/6/64/2013    
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 5. jednání VRRCR ze dne 23. 4. 
2013 a 4. jednání VRRCR ze dne 26. 3. 2013. 
 
USNESENÍ VRRCR/4/36/2013  ze dne 26. 3. 2013 ukládá: 
V části II.  - Návrh příjemců dotací dotačního programu 13RRD02 - Podpora svazků obcí   
                      předložit opakované na jednání VRRCR po vyjasnění alokace. 
 
Zodpovídá: Bc. P. Luska  
Úkol splněn bod 3) 
 
USNESENÍ VRRCR/4/37/2013 ze dne 26. 3. 2013 ukládá: 
 V části II. - Návrh příjemců dotací dotačního programu 13RRD03 -  Pořízení a digitalizace  
                     územních plánů obcí do 1 000 obyvatel předložit opakované na jednání VRRCR  
                     po vyjasnění alokace 
 
Zodpovídá: Bc. P. Luska  
Úkol splněn bod 3) 
 
 
USNESENÍ VRRCR/5/62/2013  ze dne 23. 4. 2013 ukládá: 
V části II – 1. Shlédnout havarijní stavy projektů obce Suchý Důl a Olešnice v Orlických   
                        horách členy VRRCR. 
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V části II – 2. Odbor RG připraví návrh řešení po shlédnutí havarijních stavů projektů obcí  
                        Suchý Důl a Olešnice v Orlických horách na jednání VRRCR 14. 5. 2013. 
 
Zodpovídá: Bc. P. Luska  
Úkol splněn bod 6) 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/65/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisu z 5. jednání VRRCR ze dne 23. 4. 2013 a ze 4. jednání VRRCR ze  
   dne 26. 3. 2013 bez připomínek. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Návrh příjemců dotace z dotačních programů RR – Ing. Zadrobílek. 

ü 13RR07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na koncepci cyklodopravy 
Královéhradeckého kraje 

ü 13RRD02 Podpora svazků obcí 
ü 13 RRD03 Pořízení a digitalizace ÚP obcí do 1 000 obyvatel 

 
 
Členové VRRCR obdrželi návrh dotací v dotačním titulu 13RR07A Podpora cyklodopravy 
v návaznosti na koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje. 
Alokace na tento program byla 345 600 Kč.  
Byly přijaty celkem 2 žádosti.  
Obě žádosti vyhověly formálním požadavkům a splnily kritéria přijatelnosti. 
Návrh k podpoře 2 žádosti dle přiložené tabulky.  
Požadavek na dotaci činil celkem 135 000 Kč. 
Zbývá částka 210 600 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/66/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
            Návrh dotací v dotačním titulu 13RR07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na  
            koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje. 
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     II. Doporučuje   

1. Návrh dotací v dotačním titulu 13RR07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na  
                koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení.  
 

2. Finanční částku ve výši 210 600 Kč nevyužitou v tomto dotačním titulu použít 
v dotačním titulu 13 RRD03 Pořízení a digitalizace ÚP obcí do 1 000 obyvatel. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
Členové VRRCR obdrželi návrh dotací v dotačním titulu 13RRD02 Podpora svazků obcí. Návrh 
opakovaně předložen z důvodů vyjasnění alokace. 
Alokace 1 324 000 Kč. 
Přijato žádostí – 34. 
Návrh k podpoře – 34 žádostí dle přiložené tabulky. 
 
Dotaz členy hodnotitelské komise Mgr. Berdychové, zda byly doloženy k žádostem chybějící 
přílohy. 
Ing. Zadrobílek potvrdil doložení s nabídkou nahlédnutí do spisů žádostí u Ing. Vilímové na odboru 
RG. 
 
USNESENÍ VRRCR/6/67/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
            Návrh dotací v dotačním titulu 13RRD02 Podpora svazků obcí. 
 
 
     II. Doporučuje   
          Návrh dotací v dotačním titulu 13RRD02 Podpora svazků obcí zastupitelstvu ke  
          schválení.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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Členové VRRCR obdrželi návrh dotací v dotačním titulu 13RRD03 Pořízení a digitalizace ÚP obcí 
do 1 000 obyvatel. Návrh opakovaně předložen z důvodů vyjasnění alokace. 
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. 
Celková požadovaná výše dotace na pokrytí 22 žádostí je 2 057 987. 
 
Celková alokace na částku 2 005 407 Kč byla navýšena z uspořených finančních prostředků na 
kapitole 39 ve výši 444 807 Kč a využita nedočerpaná částka 210 600 Kč z dotačního titulu 
13RR07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje. 
 
Členům VRRCR byl v den jednání předložen nový návrh rozdělení dotací v tomto dotačním titulu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/68/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
            Návrh dotací v dotačním titulu 13RRD03 Pořízení a digitalizace ÚP obcí do 1 000  
            obyvatel po úpravě celkové alokované částky  - úspora finančních prostředků kapitoly  
            39 ve výši 444 807 Kč a navýšení o nedočerpané finanční prostředky ve výši 
            210 600 Kč z dotačního titulu 13RR07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na  
            koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje. 
 
 
     II. Doporučuje   
           
           Návrh dotací v dotačním titulu 13RRD03 Pořízení a digitalizace ÚP obcí do 1 000  
            obyvatel po úpravě celkové alokované částky  - úspora finančních prostředků kapitoly  
            39 ve výši 444 807 Kč a navýšení o nedočerpané finanční prostředky ve výši 
            210 600 Kč z dotačního titulu 13RR07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na  
            koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí KHK na rok 2013- Ing. Zadrobílek. 
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Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu KHK na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 
5 003 000 Kč. Čerpání dotace se i v roce 2013 bude řídit „Pravidly pro poskytování a čerpání 
účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého 
kraje na rok 2013“. 
 
Účel 1 – 2.400.000 Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. 
věcné prostředky požární ochrany, odborná) jednotek SDH vybraných obcí ve formě příspěvku na 
zabezpečení akceschopnosti 1) jednotky SDH obce kategorie JPO II; 
 
Účel 2 – 1.050.000 Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění a sociální pojištění členům 
vykonávající službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje 
zaměstnání dle v pracovním poměru dle části druhé, Hlavy II zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších přepisů. Minimální rozsah pracovního úvazku musí činit 40% plné 
týdenní pracovní doby, s pracovní náplní zaměřenou na požární ochranu.  
 
Účel 3 – 1.553.000 Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí ve 
formě příspěvku na věcné vybavení neinvestiční povahy a výdaje na odbornou přípravu a výdaje na 
uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního 
střediska HZS kraje mimo její územní obvod. 

 
 
USNESENÍ VRRCR/6/69/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
       I. Bere na vědomí 
          Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace ve výši 5 003 000 Kč na  
          výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KHK na rok 2013. 
           
 

II. Doporučuje 
            Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace ve výši 5 003 000 Kč 
            na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KHK na rok 2013 zastupitelstvu  
            ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Informace o vyúčtování dotace ve výši 2,0 mil. Kč poskytnuté SHČMS v roce 2012 – Ing. 
Zadrobílek. 
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Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu o vyúčtování dotace ve výši 2,0 mil. Kč poskytnuté 
SHČMS v roce 2012 
V žádosti SHČMS o neinvestiční dotaci na rok 2012 bylo požadováno u jednotlivých sdružení 
pouze obecně na materiálové náklady a služby a na osobní náklady. 
Přehled rozdělení dotace v roce 2012 jednotlivým sdružením: 

• KSH Královéhradeckého kraje 1 100 000 Kč 
o materiálové náklady a služby: 522 000Kč 
o osobní náklady: 578 000 Kč 

• OSH Jičín 201 000 Kč 
o materiálové náklady a služby: 101 000Kč 
o osobní náklady: 100 000 Kč 

• OSH Náchod 187 000 Kč 
o materiálové náklady a služby: 87 000Kč 
o osobní náklady: 100.000 Kč 

• OSH Rychnov nad Kněžnou 181 000 Kč 
o materiálové náklady a služby: 81 000Kč 
o osobní náklady: 100 000 Kč 

• OSH Hradec Králové 160 000 Kč 
o materiálové náklady a služby: 60 000Kč 
o osobní náklady: 100 000 Kč 

• OSH Trutnov 171 000 Kč 
o materiálové náklady a služby: 71 000Kč 
o osobní náklady: 100 000 Kč 

 
USNESENÍ VRRCR/6/70/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o vyúčtování dotace ve výši 2,0 mil. Kč poskytnuté SHČMS v roce 2012. 
 
   
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6. 
Žádost o dotaci obce Suchý Důl a Olešnice v Orlických horách havarijní stav – Bc. P. Luska, 
R. Fodorová. 
 
Členové VRRCR byli seznámeni s výsledkem shlédnutí havarijního stavu projektů v obou obcích.  
Bližší komentář přednesl Bc. P. Luska, předseda VRRCR. 
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K projektu havarijního stavu MŠ Olešnice v O h. měla pí. starostka, dle požadavku předsedy 
VRRCR, předložit analýzu, ve které bude ekonomické srovnání dovážka obědů do místní MŠ nebo 
vaření obědů v místní MŠ. Materiály byly zaslány elektronicky i poštou. 
 
K projektu havarijního stavu účelové místní komunikace v Suchém Dole předseda VRRCR Bc. 
Luska konstatoval, že po případné finanční podpoře a realizaci projektu není záruka, že těžební 
společnost nebude nadále tuto komunikaci využívat ke svým účelům a bude nadále docházet k její 
poškozování.  
 
Informaci doplnila R. Fodorová, která konstatovala, že havarijní stav místní komunikace v Suchém 
Dole je obdobný, jako v celé řadě dalších případů a požadavků z venkova. Doporučila, v případě 
poskytnutí účelové dotace, ošetřit ve smlouvě podmínkou, že obec vejde ve styk s těžební 
společností, která by se finančně spolupodílela na celkových nákladech realizace projektu. 
 
RSDr.Ing. Ruml, 1. náměstek hejtmana důrazně žádal o podporu této žádosti, neboť se jedná o 
obec, která se výrazně zasluhuje o nadstandardní realizaci projektů na všech úrovních, 
v přeshraniční spolupráci a dělá tak dobré jméno Královéhradeckému kraji. K tomu přispívá 
osobnost pana starosty a soudržnost celé vesnice.  
  
Předseda VRRCR Bc. Luska konstatoval k projektu havarijního stavu školní jídelny v MŠ Olešnice 
v Orlických horách, že se jedná o akutní potřebu dokončení nového záměru kuchyně a výdejny 
jídel v budově ZŠ, MŠ a školní jídelny. Stávající havarijní provoz, dle stanoviska hygieny, je 
absolutně nevyhovující.  
 
R. Fodorová  potvrdila konstatování pana předsedy, že se reálně neskýtá jiné východisko. Přestože 
byla doložena požadovaná analýza, ve které se alternativně její dovážka obědů jako o něco lacinější 
řešení, ve středně a dlouhodobé perspektivně je však výhodnější, aby součástí školní jídelny 
v budově MŠ a ZŠ byl vedle výdejny i provoz kuchyně. V záměru je kalkulováno s budoucím 
umožněním vaření obědů i pro místní občany, zejména seniory.  
 
Členům VRRCR byl poskytnut záznam z návštěvy obce ze dne 2. 5. 2013 s vyjádřením 
k havarijním stavům obou projektů.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/71/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o shlédnutí havarijního stavu projektu – oprava místní komunikace do lomečku 
    v obci Suchý Důl. 
   
II. Nedoporučuje 
     Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z výsledku hospodaření  roku 2012 ve  
     výši 300 000 Kč obci Suchý Důl havarijní stav - oprava místní komunikace do lomečku  
     zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/72/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o shlédnutí havarijního stavu projektu v obci Olešnice v Orlických horách.  
   
 
II. Doporučuje 
     Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z výsledku hospodaření kraje roku 2012 ve  
     výši 300 000 Kč obci Olešnice v Orlických horách na havarijní stav MŠ a ŠJ  
      č. p. 120  Olešnice v Orlických horách zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 7. 
Návrh nové rajonizace Královéhradeckého kraje – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla sdělena informace, že dne 9. 5. 2013 proběhlo jednání s Krkonošemi a 
Podkrkonoším  (za účasti p. 1. náměstka  a vedoucího odboru RG) se závěrem, že návrh nové 
rajonizace Královéhradeckého kraje nebude realizován.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/73/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Informaci o návrhu nové rajonizace Královéhradeckého kraje, která nebude realizována. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
K bodu 8. 
Zpráva z veletrhu URBIS 2013 – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR  byla zaslána elektronicky zpráva o konaném veletrhu URBIS 2013 v Brně ve 
dnech 23. -27. dubna 2013.   
Jedná se o veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech, který umožňuje 
prezentaci krajům, regionům, městům, obcím a dalším subjektům, kteří zde pravidelně představují 
investiční příležitosti, regionální inovační strategie, rozvojové plány, komerční nemovitosti a 
aktuální podpory podnikání. Rozpočtované náklady na akci 150 000 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/74/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Zprávu z veletrhu URBIS 2013. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Z jednání VRRCR se omluvil v 11,00 hodin M. Vlasák. 
 
 
 
K bodu 9. 
Prezentace - informace o zpracování Strategie rozvoje kraje 2014 – 2020 – RNDr. Zita 
Kučerová, PhD – prezentace 20 minut. (10,30 hod.). 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prezentace o zpracování Strategie rozvoje kraje 2014 – 2020, za 
nepřítomnou dr. Kučerovou, panem Ing. Mlejnkem.  
Veškeré dostupné informace jsou zveřejněny na webu: www.strategie 2020.cz 
Požadavek členů VRRCR, zaslat prezentaci. 
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USNESENÍ VRRCR/6/75/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí  
    Informace o zpracování Strategie rozvoje kraje 2014 – 2020. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 10. 
Prezentace Místních akčních skupin KHK – Jana Kuthanová, členka výboru NS MAS – 
prezentace15 minut. (11,10 hod.). 
 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prezentace Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje. 
Zároveň členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě žádost o systematickou podporu MAS v 
roce 2013 a 2014 ve výši 3 000 000 Kč ročně, tj. 150 000 Kč pro každou MAS. Konkrétně na 
přípravu integrovaných strategií, návazných dokumentů, udržitelnost projektů žadatelů a 
neuznatelné náklady (úroky apod.).  
 MAS v kraji aktuálně vycházejí ze svých Strategických plánů LEADER na období 2008–2013. V 
současném období přinesly podpořené strategie MAS, díky opatření LEADER PRV, do území kraje 
podporu pro zhruba 1060 projektů žadatelů a MAS s celkovou dotační podporou 495 mil. Kč. V 
celkové hodnotě se pak jedná o projekty 696 mil. Kč.  
Podle postupně schválených metodik a postupů se 15 MAS připravuje na programovací období 
2014–2020 a vytvářejí Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ). Je potřebné, aby 
královéhradecké MAS byly připraveny na podzim 2013, kdy se počítá s dokončením těchto 
dokumentů a jejich následným předložením ke schválení a certifikaci pro budoucí uplatnění 
Komunitně vedeného místního rozvoje - LEADER. 
Požadavek členů VRRCR, zaslat prezentaci. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/76/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    1. Prezentaci Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje. 
 
   2. Žádost o poskytnutí finanční podpory 15 - ti MAS Královéhradeckého kraje ve výši cca 
      150 000 Kč/MAS. 
 
 
II. Doporučuje  
     Žádost o poskytnutí finanční podpory 15 - ti MAS Královéhradeckého kraje ve výši cca 
     150 000  Kč/MAS opakovaně projednat na jednání VRRCR 11. 6. 2013. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Z jednání VRRCR se omluvil ve 12,15 hodin Ing. Louda  a J. Gangur. 
 
 
K bodu 11. 
Prezentace datového skladu – Bc. Petr Kamenický, Ernest Salamanca – firma as4u – 
prezentace 20 minut. (11,40 hod.). 
 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prezentace datového skladu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/77/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Prezentaci datového skladu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 5  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 12. 
Prezentace činnosti destinační společnosti Hradecko, Kladské Pomezí – Ing. Kratochvílová, 
Ing. D. Mikšovská - Manďáková, Ing. M. Saláková – Šafková, Daniel Denygr – prezentace 30 
minut. (12,00 hod.). 
 
 
Vzhledem k velmi nízké účasti členů VRRCR, omluvy z jednání v čase, byla prezentace odložena 
na některé z příštích jednání VRRCR s důrazem na maximální účast. 
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K bodu 13. – byly  zařazeny a projednány v bodu 6)  
Různé. 
 

13.1.     Žádost o dotaci obce Vestec a Sendražice na havarijní stav – místní komunikace,  
              žádost o dotaci obce Dolní Kalná – havarijní stav mostku – R. Fodorová. 

       13.2.      Žádost obcí Lukavec u Hořic a Petrovičky -  prodloužení termínu realizace  
                     projektu z POV 2012 – R. Fodorová. 

13.3. Žádost SKI KLUB Ústí n. O., spol s r.o. o prominutí nesplnění podmínek smlouvy 
       – Ing. Zadrobílek.  

  
  
 
 
 
K bodu 13.1  
Žádosti obcí o dotaci - havarijní stav projektů – R. Fodorová 
Žádost o dotaci obce Dolní Kalná – havarijní stav mostku – R. Fodorová. 
 
Žádost obce Vestec ze dne 22. 4. 2013 – oprava místní komunikace – havarijní stav. Jedná se o 
jedinou přístupovou cestu do místní části Větrník. Fotodokumentace. Obec má 155 obyvatel. 
Celkové náklady činí 500 000 Kč, požadovaná dotace je ve výši 250 000 Kč, dosažné body v 
zásobníku 60. 
Odbor RG doporučujeme poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč. 
 
 
Žádost obce Sendražice ze dne 9. 5. 2013 – rekonstrukce obecních komunikací – veřejně 
přístupové účelové komunikace – nezpevněné podloží. Fotodokumentace. Obec má 372 obyvatel. 
 
Celkové náklady činí 1 853 800,- Kč, požadovaná dotace je ve výši 800 000,- Kč, dosažené body 
v zásobníku 60. 
Odbor RG doporučujeme poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč. 
 
 
Žádost obce Dolní Klaná ze dne 7. 5. 2013 – havarijní stav mostu v Dolní Kalné. Most je součástí 
místní komunikace, která je jedinou přístupovou komunikací pro místní občany. Most byl poškozen 
přívaly vod z jarního tání. Havarijní stav byl posouzen firmou SaM silnice a mosty a.s. 
Předpokládané celkové náklady činí 600 000 Kč.  
Odbor RG doporučujeme poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/78/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
       I. Bere na vědomí 
          1. Žádost o dotaci obce Vestec na havarijní stav místní komunikace. 
 
          2. Žádost o dotaci obce Sendražice na havarijní stav místní komunikace. 
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II. Nedoporučuje 
1. Návrh na poskytnutí dotace z POV 2013 obci Vestec ve výši 250 000,- Kč na opravu 

místní komunikace – havarijní stav zastupitelstvu ke schválení. 
 

2. Návrh na poskytnutí dotace z POV 2013 obci Sendražice ve výši 350 000,- Kč na 
rekonstrukci obecních komunikací – havarijní stav zastupitelstvu ke schválení. 

 
III.  Doporučuje 
       Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z výsledku hospodaření kraje roku  
       2012 ve výši 300 000 Kč obci Dolní Klaná na opravu havarijního stavu mostu v Dolní  
       Kalné. 

 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 13.2  
Žádosti obcí Lukavec u Hořic a Petrovičky – prodloužení termínu realizace projektů – R. 
Fodorová 
 
 
Obec Lukavec u Hořic požádala dne 10. 5. 2013 o prodloužení termínu realizace projektu z POV 
2012 dt 1 – „Výstavba rodinných domů v lokalitě Trhovka SO 100 – komunikace“. Termín 
realizace projektu byl stanoven smlouvou do 30. 11. 2012. Vzhledem ke složitosti výběrového 
řízení obec požádala o prodloužení termínu realizace, což jí bylo odsouhlaseno dodatkem č. 1 ke 
smlouvě s termínem ukončení do 30. 6. 2013.  
Výstavbou komunikace došlo k propadnutí podkladní vrstvy komunikace, což znemožnilo položení 
asfaltové vrstvy komunikace a dokončení projektu. Tato skutečnost byla reklamována a 
dodavatelská firma reagovala až v měsíci dubnu t.r.  Po dohodě s firmou bylo doporučeno provést 
statické zkoušky, které prokážou, zda hutnění bylo provedeno dle platných norem. Z důvodů 
klimatických podmínek nebylo možné tyto práce zahájit dříve, ale až nyní. Zkoušky prokázaly, že 
zhutnění nebylo provedeno v souladu s normou. Opět dochází k reklamaci a tím se termín ukončení 
projektu jeví jako nereálný.  
Odbor  RG doporučuje prodloužení do 31. 8. 2013. 
 
 
Obec Petrovičky požádala dne 13. 5. 2013 o prodloužení termínu realizace projektu z POV 2012 dt 
1 – „Polyfunkční dům I. etapa“.  Termín ukončení projektu byl stanoven na 30. 6. 2013. Vzhledem 
k těžkostem ve výběrovém řízení – obec se nedohodla na ceně s dodavatelskou firmou 
k omezenému rozpočtu obce, dochází tak k časové prodlevě samotné realizace. Obcí bylo navrženo, 
aby reálný termín pro výběr vhodného dodavatele a následné realizace I. etapy projektu byl 
stanoven s časovou rezervou až do 31. 3. 2014. 
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Odbor  RG doporučuje prodloužení do 31. 3. 2014. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/79/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
       I. Bere na vědomí 
          1. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba rodinných domů  
              v lokalitě Trhovka SO 100 – komunikace“ obce Lukavec u Hořice do 31. 8. 2013. 
 
          2.  Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Polyfunkční dům I. etapa“ 
               obce Petrovičky do 31. 3. 2014 s podmínkou předložení zadávací dokumentace  
               k výběrovému řízení nejpozději do 30. 9. 2013.  
 

II. Doporučuje 
1. Prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba rodinných domů v lokalitě 

Trhovka SO 100 – komunikace“ obce Lukavec u Hořic z POV 2012 dodatkem ke 
smlouvě č. 2 do 31. 8. 2013.  
 

2. Prodloužení termínu realizace projektu„Polyfunkční dům I. etapa“ obci Petrovičky 
z POV 2012 dodatkem ke smlouvě č. 1 do 31. 3. 2014 s podmínkou předložení 
zadávací dokumentace k výběrovému řízení nejpozději do 30. 9. 2013.  

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 13.3. 
Žádost SKI KLUB Ústí n. O., spol. s r.o. o prominutí nesplnění podmínek smlouvy – Ing. 
Zadrobílek.  
 
Členům VRRCR byla v den jednání předložena žádost SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. o 
prominutí nesplnění smluvně dojednaných podmínek, konkrétně v termínu řádného vyúčtování 
dotace, kdy toto vyúčtování bylo uzavřeno a předloženo o 7 dní po termínu. Penále za dny prodlení 
činí 1 190 Kč. 
Výše poskytnuté dotace 170 000 Kč splnila podmínky realizace projektu „Úprava běžeckých tratí 
v jihovýchodní části Orlických hor“.  
Odbor RG doporučuje ponechat žadateli poskytnutou dotaci ve výši 170 000 Kč a uhradit 
penále ve výši 1 190 Kč za dny prodlení dodání závěrečného vyúčtování. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/80/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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       I. Bere na vědomí 
          Žádost SKI KLUB Ústí n. O., spol. s r.o. o prominutí nesplnění podmínek smlouvy. 
 

II. Doporučuje 
           1.  Ponechat žadateli poskytnutou dotaci ve výši 170 000 Kč na projekt „Úprava  
                běžeckých tratí v jihovýchodní části Orlických hor“ zastupitelstvu ke schválení. 
  
           2. Uhradit penále ve výši 1 190 Kč za dny prodlení dodání závěrečného vyúčtování  
               k projektu „Úprava běžeckých tratí v jihovýchodní části Orlických hor“  
               zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
Příští jednání VRRCR 11. 6. 2013  
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                  ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                         …………………………                                                     


