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Zápis 
 
z 10. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 15. 10. 2013 v 8,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ  
 
Přítomni: Bc. P. Luska, Mgr. M. Berdychová, J. Gangur, J. Linek, Ing. H. Masáková, F. Rázl, 

Ing. J. Sobotka, M. Vlasák, I. Vodochodský                 
Omluveni:   
Nepřítomni: JUDr. M. Antl, Ing. P. Kubát, Ing. P. Louda, MUDr. P. Trpák 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Ing. Zadrobílek, Ing. Rovenská,  
                R. Fodorová  
                   
                                     
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Dofinancování podílu k dotaci MMR obci Vrbice za vítězství v soutěži Vesnice roku 2012 – R. 

Fodorová.  
4. Záměr zřízení Krajské destinační společnosti – Ing. Rovenská. 
5. Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o schválení dodatku k Dohodě o splátkách 

s uznáním dluhu č. RR/2012/046 – Ing. Zadrobílek.  
6. Žádost Krajského sdružení Čech, Moravy a Slezska o změnu poskytnuté účelové neinvestiční 

dotace – Ing. Zadrobílek.  
7. Různé. 
 
 
 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Bc. Petr Luska.  
 
USNESENÍ VRRCR/10/119/2013    
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  
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 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 9. jednání VRRCR. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/10/120/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisů z 9. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Dofinancování podílu k dotaci MMR obci Vrbice za vítězství v soutěži Vesnice roku 2012 – R. 
Fodorová.  
 
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky důvodová zprávy k dofinancování podílu k dotaci MMR 
obci Vrbice za vítězství v soutěži Vesnice roku 2012. Podíl k dotaci činí 167 500 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/10/121/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Informaci o dofinancování podílu ve výši 167 500 Kč k dotaci MMR obci Vrbice za vítězství  
   v soutěži Vesnice roku 2012.  
 
 
II. Doporučuje 
     Dofinancování podílu ve výši 167 500 Kč k dotaci MMR obci Vrbice za vítězství v soutěži  
     Vesnice roku 2012 zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Záměr zřízení Krajské destinační společnosti – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace o záměru zřízení Krajské destinační 
společnosti panem 1. náměstkem hejtmana O. Rumlem. 
Královéhradecký kraj nebude v současné době zakládat Krajskou destinační společnost. Myšlenku 
založení krajské destinační společnosti však neopouští, pouze odkládá do doby vyjasnění okolností 
zejména s ohledem na připravovaný návrh zákona o cestovním ruchu. Kraj si je vědom potřeby 
koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu, a proto plánuje zřídit poradní orgán/radu pro cestovní 
ruch, ve kterém budou zastoupeny jednotlivé destinační společnosti a případně další vybrané 
subjekty.  
 
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavila Ing. Masáková. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/10/122/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
            Aktuální informaci o záměru zřízení Krajské destinační společnosti.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 5. 
Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o schválení dodatku k Dohodě o splátkách 
s uznáním dluhu č. RR/2012/046 – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byla elektroniky zaslána důvodová zpráva k žádosti Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska – krajského sdružení o schválení dodatku k Dohodě o splátkách s uznáním dluhu 
č. RR/2012/046. 
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Z obsahu žádosti je patrné, že SHČMS žádá o projednání a schválení změn jednotlivých splátek 
dluhu a to s odkazem na přeplacení první splátky, která dle smlouvy měla činit 48,0 mil. Kč, 
přičemž bylo SHČMS uhrazeno celkem 48 929 346,67 Kč. 
 
 
Na základě výše uvedeného žádá SHČMS o snížení dalších splátek takto: 

• splátku 900 000 Kč (původně 1.680.000 Kč) nejpozději do 31. 12. 2013 
• splátku 1 900 000 Kč (původně 1.680.000 Kč) nejpozději do 31. 12. 2014 
• splátku 2 985 000 Kč (původně 3.250.000 Kč) nejpozději do 31. 12. 2015 
• splátku 2 285 653,33 Kč (původně 2.390.000 Kč) nejpozději do 31. 12. 2016 

 
 
USNESENÍ VRRCR/10/123/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
       I. Bere na vědomí 
           Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o schválení dodatku k Dohodě o  
           splátkách s uznáním dluhu č. RR/2012/046. 
 
     II. Doporučuje 
          Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o schválení dodatku k Dohodě o  
          splátkách s uznáním dluhu č. RR/2012/046 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 6. 
Žádost Krajského sdružení Čech, Moravy a Slezska o změnu poskytnuté účelové neinvestiční 
dotace – Ing. Zadrobílek.  
 
Členové VRRCR obdrželi důvodovou k žádosti Krajského sdružení Čech, Moravy a Slezska o 
změnu poskytnuté účelové neinvestiční – konkrétně o zvýšení osobních nákladů o 38 000 Kč a to 
převedením z kapitoly Materiálové náklady a služby do kapitoly Osobní náklady. Dále sdružení 
žádá změnu charakteru neinvestiční dotace na dotaci investiční, která bude použita na zakoupení 
obytného přívěsu pro převážení elektronické časomíry včetně příslušenství.  
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USNESENÍ VRRCR/10/124/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Žádost Krajského sdružení Čech, Moravy a Slezska o změnu poskytnuté účelové  
   neinvestiční dotace:  
 
   1) o zvýšení osobních nákladů o 38 000 Kč a to převedením z kapitoly  
       Materiálové náklady a služby do kapitoly Osobní náklady;  
   2) změnu charakteru neinvestiční dotace na dotaci investiční ve výši 105 000 Kč, která bude  
       použita na zakoupení obytného přívěsu pro převážení elektronické časomíry včetně  
       příslušenství 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
II.  Doporučuje 
      Žádost Krajského sdružení Čech, Moravy a Slezska o změnu poskytnuté účelové  
      neinvestiční dotace:  
 
      1) o zvýšení osobních nákladů o 38 000 Kč a to převedením z kapitoly  
          Materiálové náklady a služby do kapitoly Osobní náklady;  
 
      2) změnu charakteru neinvestiční dotace na dotaci investiční ve výši 105 000 Kč, která  
          bude použita na zakoupení obytného přívěsu pro převážení elektronické časomíry  
          včetně příslušenství 
  
      zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
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K bodu 7. 
Různé 
 
 
7.1. 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 – Ing. 
Zadrobílek. 
 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 
„MV-GŘ HZS ČR“) v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 2. června 2013 č. 411, 
ze dne 12. června 2013 č. 461 a bodu III. usnesení ze dne 3. července 2013 č. 532, poskytuje 
účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu Královéhradeckého kraje na pokrytí mimořádných 
finančních prostředků pro JSDH obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 v celkové výši 
5 337 264 Kč.  
 
Dotace bude poskytnuta na základě rozhodnutí  Ministerstva vnitra generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 8. 10. 2013 č. j. MV-112130-15/PO-IZS-
2013 po projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 21. 10. 2013. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/10/125/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Informaci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 337 264 Kč z rozpočtu MV-GŘ  
   HZS ČR do rozpočtu Královéhradeckého kraje na pokrytí mimořádných finančních  
   prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně  
   v červnu 2013. 
 
II. Doporučuje 
     Informaci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 337 264 Kč z rozpočtu MV-GŘ  
     HZS ČR do rozpočtu Královéhradeckého kraje na pokrytí mimořádných finančních  
     prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně  
     v červnu 2013 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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7.2. 
Návrh na poskytnutí účelových dotací na zpracování Nadregionální strategie KHK v oblasti 
cyklo, in-line a bike produktů – úroveň A – studie proveditelnosti“ – Ing. Zadrobílek. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. ZK/8/422/2013 ze dne 9. 9. 2013 
Nadregionální cyklostrategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů spolu 
s finančním rámcem realizační úrovně A. 
Realizační úroveň A, tj. realizace studie proveditelnosti, bude v souladu s přijatým usnesením 
zastupitelstva KHK financována krajem (ve výši 50 % nákladů) a městy a obcemi (ve výši 50 % 
nákladů). Cílem této realizační úrovně bude vytvoření 4 studií proveditelnosti strategických 
dálkových cyklotras. Na jejich zpracování budou příslušnému garantu (Královéhradecká labská, o. 
p. s., resp. Labská stezka, o. s.) poskytnuty účelové investiční dotace financované z rozpočtu 
kapitoly 39 – regionální rozvoj. 
 
Labská cyklotrasa č. 2 - garantem Labská stezka, o. s. – náklady roku 2013 budou financovány 
poskytnutím účelové investiční dotace v částce 92.500,- Kč, 

Cyklotrasa Odra - Nisa č. 14 – garantem Královéhradecká labská, o. p. s. – náklady roku 2013 
budou financovány poskytnutím účelové investiční dotace v částce 120.000,- Kč, 

Kladská stezka – garantem Královéhradecká labská, o. p. s. – náklady roku 2013 
budou financovány poskytnutím účelové investiční dotace v částce 65.000,- Kč, 

Příhraniční cyklotrasa č. 22 – garantem Labská stezka, o. s. – náklady roku 2013 
budou financovány poskytnutím účelové investiční dotace v částce 160.000,- Kč. 

Tímto návrhem dochází ke snížení ostatních běžných výdajů kapitoly 39 – regionální rozvoj 
v částce 437.500,- Kč za současného zvýšení kapitálových výdajů téhož odvětví ve stejné výši 
účelově určených na poskytnutí investičních účelových dotací (investiční transfery obecně 
prospěšným společnostem v částce 185.000,- Kč a investiční transfery občanským sdružením 
v částce 252.500,- Kč).  
 
 
USNESENÍ VRRCR/10/126/2013   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.   Bere na vědomí 
     Návrh na poskytnutí účelových dotací na zpracování Nadregionální strategie KHK  
     v oblasti cyklo, in-line a bike produktů – úroveň A – studie proveditelnosti“. 
 
 
II.  Doporučuje 
      Návrh na poskytnutí účelových dotací na zpracování Nadregionální strategie KHK  
      v oblasti cyklo, in-line a bike produktů – úroveň A – studie proveditelnosti“ zastupitelstvu  
      ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
7.3. 
Výjezdní zasedání VRRCR 3. 12. 2013 – Vrchlabí – Ing. Sobotka. 
 
Po obdržení návrhu programu na výjezdní zasedání VRRCR dne 3. 12. 2013 osloví paní tajemnice 
R. Fodorová všechny členy VRRCR s dotazníkem, jaká bude účast na tomto zasedání. Poté bude 
celý program včetně dopravy organizačně zajištěn.  
 
 
 
Diskuse: 
 
Ing. Sobotka požádal o podporu schválení předloženého materiálu do zastupitelstva kraje 
„Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“. 
http://www.rozvoj.krkonose.eu/cz/dokumenty/ 
 
Ing. Sobotkou byl vznesen dotaz na dotazníkové šetření ze strany CEPu, týkající se strategie – jaký 
má záměr sběr dat? 
 
Dané šetření souvisí se Strategií rozvoje kraje, Programem rozvoje kraje a absorpční 
kapacitou pro nové programovací období pro možnost čerpání finančních prostředků z EU. 
 
 
Členům VRRCR byly zaslány mimo zápis informace, týkající se bodu 7) Různé - hasiči + 
nadregionální strategie. 
Dále potom revokované usnesení ZK k použití disponibilním prostředků určeným pro MAS k 
rozdělení na podporu dotací POV 2013 v dotačním titulu l a 2. 
 
  
Příští jednání VRRCR 5. 11. 2013, v 9,30 hodin  
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                  ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                        .…………………………                                                     

http://www.rozvoj.krkonose.eu/cz/dokumenty/

