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Zápis 
ze 7. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 11. 6. 2013 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, Ing. J. Sobotka,  
Omluveni:  JUDr. M. Antl, Ing. P. Louda, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák, I. Vodochodský,  
Nepřítomni:  
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, Ing. Zadrobílek, 
                Ing. Kratochvílová, Ing. Pacák, Ing. Háp - omluven, Bc. Hofmanová, DiS.,  
                RNDr. Holanová, R. Fodorová     
               
                         
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Návrh mimořádné aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – Ing. Pacák.  
4. Návrh 2. aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje – Ing. Pacák. 
5. Návrh dotací POV 2013 – dotační titul 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů – 

RNDr. Holanová, R. Fodorová. 
6. Podmínky dotačních programů pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu pro rok 

2014 k připomínkování – Ing. Zadrobílek. 
7. Informace o připravovaných dotačních programech pro rok 2014 ve spolupráci HZS KHK – 

Ing. Zadrobílek. 
8. Návrh vzoru dodatku ke smlouvám u víceletých projektů – Ing. Zadrobílek. 
9. Aktuální informace o poskytovaných půjčkách krajem – Ing. Kratochvílová. 
10. Účelová neinvestiční dotace na podporu údržby a obnovy značení cyklistických tras pro rok 

2013 – Ing. Kratochvílová. 
11. Informace o konferenci Labská cyklotrasa – Ing. Kratochvílová. 
12. Návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu MAS Královéhradeckého kraje na rok 2013  - 

opakované projednání – Ing. Kratochvílová. 
13. Různé. 

13.1. Prezentace činnosti destinační společnosti – nastavení režimu jednotlivých  
          prezentací. 

 
 
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/7/81/2013    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
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3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska 
4. Ověřovatele zápisu: Mgr. Martina Berdychová 

 
 
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 6. jednání VRRCR ze dne 14. 5. 
2013. 
 
USNESENÍ VRRCR/6/76/2013 ze dne 14. 5. 2013 ukládá 
V části II. doporučuje žádost o poskytnutí finanční podpory 15 - ti MAS Královéhradeckého 
kraje ve výši cca150 000  Kč/MAS opakovaně projednat na jednání VRRCR 11. 6. 2013. 
 
Zodpovídá: Bc. P. Luska 
Úkol splněn bod 12) 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/82/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisu z 6. jednání VRRCR ze dne 14. 5. 2013 bez připomínek. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Návrh mimořádné aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – Ing. 
Pacák.  
 
Členové VRRCR obdrželi prezentaci a důvodovou zprávu k danému tématu. Podrobný komentář 
k dané aktualizaci ZÚR včetně finančního požadavku ve výši cca 1,0 mil. Kč z rozpočtu kraje 
v roce 2014 přednesl Ing, Pacák. 
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USNESENÍ VRRCR/7/83/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
            Návrh mimořádné aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
 
     II. Doporučuje   
           Návrh mimořádné aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
           zastupitelstvu ke schválení pouze za podmínky, že se oprávněný investor smluvně  
           zaváže uhradit náklady na pořízení změny ZÚR KHK, příslušných územních plánů a  
           rovněž náklady za případné změny v území podle ustanovení § 102 Stavebního zákona. 
           V případě nedodržení výše citované podmínky VRRCR doporučuje ponechat v režimu 
           řádné aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Návrh 2. aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje – Ing. Pacák. 
 
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu a prezentaci k návrhu 2. aktualizace územně 
analytických podkladů Královéhradeckého kraje. Komentář přednesl Ing. Pacák.  Zpracování 
poskytuje vstupní data a podklady pro budoucí zpracování aktualizace Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje a dále reaguje na dílčí výstupy z průběžných jednání k přípravě 
aktualizace ZÚR, zejména v části záměrů na provedení změn v území. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/84/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
       I. Bere na vědomí 
           Návrh 2. aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje. 
 

II. Doporučuje 
            Návrh 2. aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje 
            zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Návrh dotací POV 2013 – dotační titul 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů – 
RNDr. Holanová, R. Fodorová. 
 
 
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu a návrh dotací v dotačním titulu 3 z POV 2013.   
Celkem bylo přijato 29 žádostí v celkovém objemu 18,8 mil. Kč a 6,6 mil. Kč výše požadované 
dotace. 
Jednotlivé žádosti projektů byly představeny s konkrétním zaměřením projektu, komentářem a 
podrobným rozpočtem. K jednotlivým projektům byla vedena věcná diskuze s cílem jeho 
smysluplnosti a účelnosti v daném území. Podrobný komentář a odůvodnění nepodpořených 
projektů je v přiložené tabulce návrhů dotací. 
Návrh dotací žadatelům v dt 3 – rozdělení 5,0 mil. Kč disponibilních prostředků, bylo na základě 
doporučení sníženo na částku 2 750 000 Kč z důvodů, že rozdíl, tj. 2 250 000 bude použit na 
účelovou dotaci pro 15 MAS po 150 000 Kč.   
Hodnotitelská komise, která zasedala dne 6. 6. 2013, doporučila návrh na poskytnutí dotací 
žadatelům v dt 3 – integrované projekty venkovských mikroregionů v objemu 2 690 000 Kč pro 15 
žadatelů s předložením VRRCR k projednání 11. 6. 2013 a následnému schválení. 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/85/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh dotací POV 2013 – dotační titul 3 – Integrované projekty venkovských  
    mikroregionů. 
 
 
II.  Doporučuje 

1. Návrh dotací POV 2013 – dotační titul 3 – Integrované projekty venkovských   
            mikroregionů zastupitelstvu ke schválení. 
 

2. Z disponibilních prostředků ve výši 5,0 mil. Kč určených pro dotační titul 3 uvolnit 
částku ve výši 2 250 000 Kč na podporu 15-ti MAS á 150 000 Kč /MAS jako účelovou 
dotaci zastupitelstvu ke schválení. 

      
3. Informovat prostřednictvím administrátorů POV žadatelé v dt 3 o návrhu žádostí, 

které byly doporučeny k podpoře. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 (podjatost) 
 
 
K bodu 6. 
Podmínky dotačních programů pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu pro rok 
2014 k připomínkování – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh podmínek dotačních programů pro oblasti regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu pro rok 2014 k připomínkování.  
 
Oblast regionálního rozvoje zahrnuje následující programy: 

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

2013 -  2.005.407 Kč 
• 14RRD04 Vybavení svazků základní technikou – program vyhlášen v roce 2009 
• 14RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech – alokace v roce 2013 - 500.000 

Kč 
• 14RRD07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 

Královéhradeckého kraje – v roce 2013 vyhlášeno pouze na pořízení projektové 
dokumentace, alokace v roce 2013 - 135.000 Kč 

• 14RRD08 Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje – 
program vyhlášen v roce 2011 

• 14RRD09 Podpora Místních akčních skupin – program vyhlášen v roce 2011 
 
 
Oblast cestovního ruchu zahrnuje následující programy: 

• 14CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras – alokace v roce 2013 - 1.500.000 Kč 
• 14CRG03 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu – program 

vyhlášen v roce 2010 
• 14CRG05 Podpora muzeí československého opevnění – alokace v roce 2013 - 425.900 Kč 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/86/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Podmínky dotačních programů pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu pro rok  
    2014 k připomínkování. 
   
II. Doporučuje 

1. Předložit připomínky k  dotačním podmínkám pro rok 2014, včetně určení pořadí 
priorit dotačních titulů a zaslat do 28. června 2013 na emailovou adresu:  

           amazurova@kr-kralovehradecky.cz.  
      

mailto:amazurova@kr-kralovehradecky.cz
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2. Po zapracování připomínek opakovaně předložit návrh podmínek dotačních programů 
pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu pro rok 2014 k projednání ve 
VRRCR. 

 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 7. 
Informace o připravovaných dotačních programech pro rok 2014 ve spolupráci HZS KHK – 
Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta ústní informace o připravovaných dotačních programech pro rok 
2014 ve spolupráci s HZS KHK. 
 
Ø Program podpory hasičské techniky pro obce s JPO 

V současné době přicházejí požadavky nahodile, nutný nastavený režim podpory, 
předpokládaná alokace ve výši 5,0 mil. Kč. 
 

K tomuto bodu z věcné diskuze vyplynulo, že hasičská technika by měla být určena pro JPO, 
nikoliv pro dobrovolný sbor hasičů. 
 
Ø Podpora na pořízení řidičského oprávnění pro řízení hasičské cisterny 

Zaznamenán významný nedostatek řidičů s tímto oprávněním. HZS KHK má nedostatek 
finančních prostředků, návrh alokace 0,5 mil. Kč. 
 

K tomuto bodu z věcné diskuze vyplynulo, že cena řidičského oprávnění se pohybuje cca od 15 000 
Kč do 18 000 Kč, pro držitele nutná Kvalifikační dohoda s určitým závazkem pro držitele 
oprávnění. 
 
USNESENÍ VRRCR/7/87/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Informaci o připravovaných dotačních programech pro rok 2014 ve spolupráci HZS KHK. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 8. 
Návrh vzoru dodatku ke smlouvám u víceletých projektů – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR  byla zaslána elektronicky zpráva, týkající se nutnosti vypracování dodatků ke 
smlouvám u víceletých projektů. Zároveň byl předložen vzor návrhu dodatku ke smlouvě.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/88/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh vzoru dodatku ke smlouvám u víceletých projektů. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Aktuální informace o poskytovaných půjčkách krajem – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o aktuální stavu poskytovaných půjček krajem. 
Celkem se jedná o 9 půjček. Poslední informace o půjčkách byla ve VRRCR předložena v 03/2013. 
 
Přehledová tabulka jednotlivých půjček 
 
 

Název dlužníka Výše 
nesplacené 

půjčky 
(Kč) 

Poznámka 

TJ Montas Hradec Králové o.s. 307 020 Předáno majetkovému odboru k vymáhání, dlužník 
pravidelně splácí dle dohodnutého splátkového kalendáře z 
dluhu 409.360 Kč.  
Čtvrtletní splátky 10.234 Kč. 
Úhrada trvá. 

Vodovodní svaz Císařská studánka 
 

8.000.000 Projednáno v orgánech kraje (RK 8.6.2011, ZK 16.6.2011), 
splátkový kalendář půjčky ve výši 10.000.000 Kč na období 
10 let po 1.000.000 Kč. První splátka k 30.11.2011 ve výši 
1.000.000 Kč realizována.  
Úhrada trvá 

Místní akční skupina Splav, o.s. 
 

300.000 Splatnost 30. 6. 2015.  
Úhrada trvá. 

Obec Humburky 2.000.000 Splatnost ve splátkách po 400.000 Kč/rok 30. 11. 2014 
(včetně) do 30. 11. 2018 (5 splátek).  
Úhrada trvá. 

Fond mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis 

1.000.000 Původní splatnost 30. 6. 2012. Prodlouženo usnesením 
ZK/28/2023/2012 Dodatkem č.1 ke smlouvě do 30.06.2015 
Úhrada trvá. 
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Dobrovolný svazek obcí Region 
Orlické hory 

0 Původní splatnost 31. 12. 2012. Usnesením Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje č. ZK/2/24/2012 ze dne 10. 12. 
2012 byla schválena změna termínu splatnosti poskytnuté 
účelové neinvestiční půjčky Dodatkem č. 1 ke smlouvě číslo 
5138/2011. Splatnost půjčky byla k 31. 3. 2013. 
Splaceno 8.1.2013. 

Život bez bariér, o.s. 1 000 000 Usnesením č. ZK/4/164/2013 bylo schváleno prodloužení 
termínu splatnosti dluhu ve výši 1 000 000 Kč s uhrazením 
splátek 500 000 Kč do 31.12.2014 a 500 000 Kč do 
31.12.2015. S Dlužníkem byla dne 4.4.2013 uzavřena 
Dohoda o splátkách s uznáním dluhu č. 1/2013.  
Úhrada trvá. 

TJ Bruslařský klub Nová Paka 500 000 Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 
ZK/5/237/2013 byla prodloužena doba splatnosti půjčky ve 
výši 500 000 Kč nejpozději do 31.3.2014. S dlužníkem byla 
dne 7.5. 2013 uzavřena Dohoda o splátce s uznáním dluhu č. 
2/2013. 
Úhrada trvá. 

Euroregion Glacensis 650 000 Splatnost do 31.12.2013. 
Úhrada trvá. 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/89/2013   
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 : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Účelová neinvestiční dotace na podporu údržby a obnovy značení cyklistických tras pro rok 
2013 – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta žádost na rok 2013 Klubu českých turistů o poskytnutí 
neinvestiční dotace na obnovu a údržbu značení cyklistických tras v Královéhradeckém kraji ve 
výši 150 000 Kč. 
Na základě výše uvedeného navrhujeme poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 000 Kč Klubu 
českých turistů, o. s., IČ 00505609 na obnovu a údržbu značení cyklistických tras 
v Královéhradeckém kraji pro rok 2013.  Neinvestiční dotace bude využita na úhradu nákladů a 
náhrad značkařů a na výrobu a instalaci chybějících a poškozených prvků značení dle přílohy č. 2. 
Financování proběhne v rámci schváleného rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 
(ZK/29/2079/2012), z kapitoly 39 – finanční částka ve výši 150 000 Kč. 
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USNESENÍ VRRCR/7/90/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Žádost o účelovou neinvestiční dotaci na podporu údržby a obnovy značení cyklistických  
   tras pro rok 2013 ve výši 150 000 Kč. 
 
 
II. Doporučuje  
     Žádost o účelovou neinvestiční dotaci na podporu údržby a obnovy značení cyklistických  
     tras pro rok 2013 ve výši 150 000 Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11. 
Informace o konferenci Labská cyklotrasa – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána informace o konání konference Labská cyklotrasa od pramene k moři 
– napříč Evropou bez bariér ve dnech 20. – 21. 6. 2013 v sále zastupitelstva KÚ. Členům VRRCR 
byl zaslán podrobný program této konference včetně pozvánky. 
Vzhledem k nastalé povodňové situaci, nejisté předpovědi počasí a s ohledem na omezené možnosti 
účasti zástupců měst a institucí na dolním Labi bylo rozhodnuto přesunout  konferenci na nový 
termín 17. – 18. 9. 2013, kdy proběhne společně s Konferencí na podporu regionálního cestovního 
ruchu na téma – dostupnost turistických cílů pro handicapované, organizovanou s.o. RETOUR. 
Konference Labská cyklotrasa je zpoplatněná. 
Zájemci VRRCR o volné vstupenky mohou kontaktovat Ing. Kratochvílovou – vkratochvilova@kr-
kralovehradecky.cz 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/91/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o konferenci Labská cyklotrasa a změně termínu konání – 17. – 18. 9. 2013. 
 
II. Doporučuje 
     Účast předsedy VRRCR Bc. Petra Lusky a dalších členů VRRCR na této konferenci. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 12. 
Návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu MAS Královéhradeckého kraje na rok 2013  
- opakované projednání – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána důvodová zpráva, týkající se návrhu na poskytnutí účelové dotace na 
podporu MAS Královéhradeckého kraje na rok 2013, vyplývající ze žádosti, která je opakovaně 
předložena. Dále pak z přijatého usnesení z jednání VRRCR USNESENÍ VRRCR/6/76/2013 ze dne 
14. 5. 2013, které ukládá v části II.: Doporučuje žádost o poskytnutí finanční podpory 15 - ti MAS 
Královéhradeckého kraje ve výši cca150 000  Kč/MAS opakovaně projednat na jednání VRRCR 
11. 6. 2013. 
Poskytnutí účelové dotace 15-ti MAS po 150 000 Kč je celkem 2 250 000 Kč.  
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu kraje nejsou disponibilní prostředky v této výši, bylo doporučeno 
uvolnit z přidělených  prostředků v POV určených pro dt 3, kde je k dispozici 5,0 mil. Kč, částku ve 
výši 2 250 000 Kč na pokrytí účelové dotace pro MAS KHK na rok 2013. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/92/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu 15-ti MAS Královéhradeckého kraje ve  
   výši 150 000 na 1 MAS na rok 2013, tj. v celkové výši 2 250 000 Kč.  
 
 
II. Doporučuje  
     Návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu 15-ti MAS Královéhradeckého kraje ve  
     výši 150 000 na 1 MAS na rok 2013, tj. v celkové výši 2 250 000 Kč zastupitelstvu ke  
     schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se:  
  
 
 
K bodu 13.  
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Různé. 
K bodu 13. 1.  
Prezentace činnosti destinační společnosti – nastavení režimu jednotlivých prezentací – Bc. 
Luska. 
        
  
Vzhledem k velmi nízké účasti členů VRRCR na jednání dne 14. 5. 2013, omluvy z jednání v čase, 
kdy měla byt prezentace destinační společnosti, byla tato odložena na některé z příštích jednání 
VRRCR s důrazem na maximální účast. Z těchto důvodů je nutné nastavit režim jednotlivých 
prezentací, uvedl Bc. Luska, předseda VRRCR. 
 
Po věcné diskuzi bylo doporučeno, věnovat této problematice samostatné jednání VRRCR. Na 
určený termín 27. 8. 2013 v 9,00 hodin budou pozvány všechny destinační společnosti s prezentací 
v rozsahu 30 minut (z toho 10 minut vymezen čas na diskuzi). Tohoto jednání VRRCR se zúčastní 
zároveň členové Výboru pro kulturu a památkovou péči. 
 
Organizační zajištění: 
 
Ø Ing. Kratochvílová osloví destinační společnosti s oznámením navrženého termínu 

prezentací – 27. 8. 2013  
Ø Mgr. Berdychová poskytne informaci o společném jednání obou výborů v daném 

termínu členům Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Ø R. Fodorová zajistí zasedací místnost, techniku a pozvánku 

 
 
 
K bodu 13.2. 
Účelová neinvestiční dotace na kofinancování projektu „Záchrana drobné architektury a 
sochařských děl v obci Kuks“ – Ing. Kratochvílová. 
 
Obec Kuks požádala o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1,0 mil. Kč na kofinancování 
projektu „Záchrana drobné architektury a sochařských děl v obci Kuks“.  
V roce 2011 byla původnímu nositeli projektu společnosti Revitalizace Kuks, o.p.s. schválena 
dotace z Programu rozvoje venkova ze SZIF na výše citovaný projekt. Po vzájemné dohodě s o.p.s. 
a obce Kuks byl realizován převod projektu na nového nositele, tj. obec Kuks. Obec má v současné 
době problémy se zajištěním finančních prostředků na kofinancování. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/93/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na kofinancování projektu „Záchrana 
   drobné architektury a sochařských děl v obci Kuks“ ve výši 1,0 mil. Kč. 
 
 
II. Doporučuje  
     Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na kofinancování projektu „Záchrana 
     drobné architektury a sochařských děl v obci Kuks“ ve výši 1,0 mil. Kč zastupitelstvu ke  
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     schválení. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se:  
  
 
 
Členům VRRCR byla R. Fodorovou poskytnuta informace o soutěži Vesnice roku 2013 
v Královéhradeckém kraji. Celkem přihlášeno 31 obcí, nastaven harmonogram návštěv v termínu 
od 17. 6. do 25. 6. t. r., kdy bude znám vítěz za Královéhradeckého kraje. Slavnostní vyhlášení 
soutěže se bude konat 24. 8. 2013. 
Členové byli seznámeni s jednotlivými oceněními a jejich výší. 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání VRRCR 17. 9. 2013 v 8,30 hodin (důvodem  časového posunu je konference)   
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu:  Mgr. Martina Berdychová                                   ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                         …………………………                                                     


