Zápis
z 2. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, konaného dne 15. 1. 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, MUDr. P. Trpák,
I. Vodochodský
Omluveni: JUDr. M. Antl, Ing. P. Louda, M. Vlasák
Nepřítomni:
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, RNDr., Ph.D.,
Kučerová, Ing. L. Mlejnek, Bc. D. Všetečka, MSc., Ing. Zadrobílek, Ing. V.
Kratochvílová, Mgr. Smejkalová, A. Mazurová, R. Fodorová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
Volba místopředsedy VRRCR – Bc. Luska.
Termíny jednání VRRCR na rok 2013 – Bc. Luska.
Rámcový program jednání výboru na I. pololetí a II. pololetí roku 2013 – Bc. Luska.
Návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení podaných žádostí do POV 2013
v dotačním titulu 1, 2 a 4 – Ing. M. Zadrobílek.
7. Návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení podaných žádostí do dotačních
titulů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu - Ing. M. Zadrobílek.
8. Návrh na postup rozdělení dotací v POV 2013 – vazba na alokaci – Ing. Zadrobílek.
9. Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s., - Ing. Zadrobílek.
10. Návrh na změnu charakteru dotace Programu obnovy venkova 2012 poskytnuté obci Mžany –
Ing. Zadrobílek.
11. Návrh na schválení zapojení zůstatků projektů financovaných v rámci kapitol 11 – cestovní
ruch, 16 – kultura a 39 – regionální rozvoj do rozpočtu roku 2013 – Ing. Zadrobílek.
12. Strategie rozvoje kraje 2014 - 2020 – konkrétní rozpracovanost – prezentace - Ing.
Kratochvílová +CEP – odkaz na web: www.strategie2020.cz.
13. Budoucnost EU – prezentace - Ing. Kratochvílová + CEP.
14. Projekt „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku II“ – informace o realizaci – Ing.
Kratochvílová.
15. Veletrh Regiontour 2013 – informace – Ing. Kratochvílová.
16. 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/2/6/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
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I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

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

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 2.
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
Předsedou VRRCR bylo konstatování plnění usnesení zápisu z 1. jednání VRRCR ze dne 12. 12.
2012.
USNESENÍ VRRCR/1/2/2012 ze dne 12. 12. 2012 ukládá:
Volbu místopředsedy VRRCR k projednání na 2. jednání VRRCR dne 15. 1. 2013.
Zodpovídá: Bc. P. Luska
Úkol splněn dnešním projednáním a schválením.
USNESENÍ VRRCR/1/3/2012 ze dne 12. 12. 2012 ukládá:
Projednat návrh rámcového programu jednání výboru na rok 2013 po jeho dopracování včetně
navržení termínu jednání VRRCR na 2. jednání VRRCR dne 15. 1. 2013.
Zodpovídá: Bc. P. Luska
Úkol splněn dnešním projednáním a schválením.
USNESENÍ VRRCR/1/5/2012 ze dne 12. 12. 2012 ukládá:
Odboru RG poskytovat pravidelně čtvrtletně aktuální informaci o poskytovaných půjčkách krajem.
Zodpovídá: Ing. M. Zadrobílek
Úkol splněn – bod zapracován do rámcového programu jednání výboru na rok 2013.

USNESENÍ VRRCR/2/7/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisu z 1. jednání VRRCR ze dne 12. 12. 2012 bez připomínek.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 3.
Volba místopředsedy VRRCR – Bc. Luska.
Předseda VRRCR Bc. Luska navrhl přítomných členům VRRCR do funkce místopředsedy VRRCR
pana Jiřího Gangura.

USNESENÍ VRRCR/2/8/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
Místopředsedu VRRCR Jiří Gangur.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 1

K bodu 4.
Termíny jednání VRRCR na rok 2013 – Bc. Luska.
Členům VRRCR byly předloženy termíny jednání VRRCR, kdy pravidelná jednání se budou konat
1x za měsíc v úterý od 9,30 hodin.
Po domluvě s přítomnými byl stanoven termín, vyhovující potřebám k předkládání a projednání
materiálů ve výboru s časovou rezervou pro zapracování případných připomínek a následného
předložení k projednání orgánům kraje, tj. radě a zastupitelstvu. Návrh na změnu 14. 5. nebyl
akceptován.

USNESENÍ VRRCR/2/9/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
Termíny jednání VRRCR na rok 2013.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 5.
Rámcový program jednání výboru na I. pololetí a II. pololetí roku 2013 – Bc. Luska.
Členům VRRCR byl předložen návrh rámcového programu jednání výboru na I. a II. pololetí roku
2013. Tento rámcový program bude v čase přípravy jednání výboru v měsíci aktualizován dle
potřeby předkládaných bodů k projednání. Pan předseda opakovaně zdůraznil možnost seznámení
se se strategickými dokumenty na webu kraje.
USNESENÍ VRRCR/2/10/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
Rámcový program jednání výboru na I. pololetí a II. pololetí roku 2013.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 6.
Návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení podaných žádostí do POV
2013 v dotačním titulu 1, 2 a 4 – Ing. Zadrobílek.
Členům VRRCR byl předložen návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení
podaných žádostí do POV 2013 v dotačním titulu 1, 2 a 4.
Na základě schválených Zásad poskytování dotací z POV KHK na rok 2013 je doporučeno ustavit
pro hodnocení žádostí hodnotitelskou komisi, jmenovanou radou.
Předseda VRRCR Bc. Luska požádal R. Fodorovou o krátké představení Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje. Členové byli seznámeni s historií a současností POV,
podmínkami pro poskytování dotací a s výší alokace v jednotlivých letech. Vzhledem k alokaci
v letošním roce 15,0 mil. Kč, ve srovnání s předchozími lety, kdy byla 50,0mil. Kč, bylo členy
VRRCR doporučeno pro letošní rok navýšení minimálně do výše 50,0 mil. Kč.
Následně předseda VRRCR Bc. Luska vyzval přítomné k návrhům nominace.
Za VRRCR byl doporučen za předsedu hodnotitelské komise Bc. Petr Luska, další dva členové
VRRCR byli doporučeni Miroslav Vlasák, Jiří Gangur, za odbor RG byl doporučen Ing.
Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací, RNDr. Holanová za zpracovatele, R. Fodorová za
administrátora.
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Termín zasedání hodnotitelské komise je stanoven na den 5. 2. 2013 (úterý) v 9,30 hodin.

USNESENÍ VRRCR/2/11/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
Návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení podaných žádostí do POV
2013 v dotačním titulu 1, 2 a 4 ve složení:
Jméno
Bc.Petr Luska
Miroslav Vlasák
Jiří Gangur
Ing. Marcel Zadrobílek
RNDr. Miroslava Holanová
Renata Fodorová

funkce
předseda hodnotitelské komise
člen hodnotitelské komise
člen hodnotitelské komise
vedoucí oddělení KD
zpracovatel žádostí
administrátor žádostí

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 7.
Návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení podaných žádostí do
dotačních titulů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu - Ing. M. Zadrobílek.
Členům VRRCR byl předložen návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení
podaných žádostí do dotačních titulů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
Dotační programy pro oblast regionálního rozvoje:
13RRD02 – Podpora svazků obcí
13RRD03 – Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel
13RRD06 – Propagace cyklobusů v turistických regionech

Hodnotitelská komise
Předseda komise
Člen komise
Člen komise
Člen komise

Bc.Petr Luska
Mgr. Martina Berdychová
Ing. Jan Sobotka
Ivan Vodochodský - náhradník
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13RRD07A – Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého
kraje
Hodnotitelská komise
Předseda komise
Člen komise
Člen komise
Člen komise

Bc.Petr Luska
Miroslav Vlasák
Ing. Petr Kubát
Ing. Hana Masáková - náhradník

Dotační programy pro oblast cestovního ruchu:
13CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých tras
13CRG05 – Podpora muzeí československého opevnění

Hodnotitelská komise
Předseda komise
Člen komise
Člen komise
Člen komise

Bc.Petr Luska
Mgr. Martina Berdychová
Ing. Jan Sobotka
Ivan Vodochodský - náhradník

USNESENÍ VRRCR/2/12/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
Návrh na jmenování členů hodnotitelské komise pro hodnocení podaných žádostí dotačních
titulů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu ve složení:
Dotační programy pro oblast regionálního rozvoje:
13RRD02 – Podpora svazků obcí
13RRD03 – Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel
13RRD06 – Propagace cyklobusů v turistických regionech
Hodnotitelská komise
Předseda komise
Člen komise
Člen komise
Člen komise

Bc.Petr Luska
Mgr. Martina Berdychová
Ing. Jan Sobotka
Ivan Vodochodský - náhradník

13RRD07A – Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého
kraje
Hodnotitelská komise
Předseda komise
Člen komise
Člen komise
Člen komise

Bc.Petr Luska
Miroslav Vlasák
Ing. Petr Kubát
Ing. Hana Masáková - náhradník
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Dotační programy pro oblast cestovního ruchu:
13CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých tras
13CRG05 – Podpora muzeí československého opevnění
Hodnotitelská komise
Předseda komise
Člen komise
Člen komise
Člen komise

Bc.Petr Luska
Mgr. Martina Berdychová
Ing. Jan Sobotka
Ivan Vodochodský - náhradník

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 8.
Návrh na postup rozdělení dotací v POV 2013 – vazba na alokaci – Ing. Zadrobílek.
Členům VRRCR byl předložen návrh na postup rozdělení dotací v POV 2013 – vazba na alokaci ve
výši 15,0 mil. Kč. Bylo konstatováno, že vzhledem k výši alokace bude upřednostněn dotační titul 4
– úroky z úvěrku – odluženost obcí. Podpora dotací v dotačním titulu l a 2 cca ve výši 5,0 mil. Kč a
vytvoření rezervy na administraci 15 - ti ORP a dofinancování podílu k dotaci MMR poskytnuté
vítězné obci v soutěži Vesnice roku na rok 2012 – obec Vrbice.
Členy VRRCR bylo opakovaně doporučeno navýšení alokovaných prostředků v POV KHK
minimálně do výše 50,0 mil. Kč v letošním roce.

USNESENÍ VRRCR/2/13/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
Postup rozdělení dotací v POV 2013 – vazba na alokaci 15,0 mil. Kč:
Dotační titul
1 – poměr k alokaci
2 – poměr k alokaci
4 – celkem cca 63 žadatelů – podpora v plné výši
Dofinancování VR 2012 a administrace ORP
Celkem

mil. Kč
5,0
5,0
4,0
1,0
15,0
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II. Doporučuje
Navýšení alokovaných prostředků v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
v roce 2013 minimálně do výše 50,0 mil. Kč.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9.
Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s., - Ing. Zadrobílek.
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu o finanční podpoře ZOO Dvůr Králové n. L., včetně
návrhu smlouvy o poskytování veřejné služby včetně podmínek poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby – splátkový kalendář na částku 45,0 mil. Kč.
Z diskuze byl vznesen dotaz, kdo je zřizovatel ZOO = Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
USNESENÍ VRRCR/2/14/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
1. Informaci o poskytnutí finanční podpory ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s.
2. Návrh Smlouvy poskytování veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s. včetně splátkového
kalendáře.

II. Doporučuje
Návrh Smlouvy poskytování veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s., včetně splátkového
kalendáře zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 10.
Návrh na změnu charakteru dotace Programu obnovy venkova 2012 poskytnuté obci Mžany
– Ing. Zadrobílek.
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Členové VRRCR obdrželi návrh na změnu charakteru dotace Programu obnovy venkova 2012
poskytnuté obci Mžany. Dotace ve výši 58 000,- Kč v dotačním titulu 4 úroky z úvěru měla
charakter investiční. Na základě požadavku auditorů krajského úřadu bylo doporučeno požádat
poskytovatele dotace o změnu charakteru dotace na neinvestiční.

USNESENÍ VRRCR/2/15/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Návrh na změnu charakteru dotace Programu obnovy venkova 2012 poskytnuté obci
Mžany.
II. Doporučuje
Návrh na změnu charakteru dotace Programu obnovy venkova 2012 poskytnuté obci
Mžany zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 11.
Návrh na schválení zapojení zůstatků projektů financovaných v rámci kapitol 11 – cestovní
ruch, 16 – kultura a 39 – regionální rozvoj do rozpočtu roku 2013 – Ing. Zadrobílek.
Členové VRRCR obdrželi návrh na schválení zapojení zůstatků projektů financovaných v rámci
kapitol 11 – cestovní ruch, 16 – kultura a 39 – regionální rozvoj do rozpočtu roku 2013.

Přehled projektů financovaných v rámci jednotlivých kapitol:
Ø Kapitola 11 – cestovní ruch:
- Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II.
Ø Kapitola 16 – kultura:
- Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách – „Centrum
krajky“,
- Digitální planetárium.
Ø Kapitola 39 – regionální rozvoj:
- Eranet Crosstexnet,
- Realizace Regionální inovační strategie.
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USNESENÍ VRRCR/2/16/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh na schválení zapojení zůstatků projektů financovaných v rámci kapitol 11 – cestovní
ruch, 16 – kultura a 39 – regionální rozvoj do rozpočtu roku 2013.
II. Doporučuje
Návrh na schválení zapojení zůstatků projektů financovaných v rámci kapitol 11 – cestovní
ruch, 16 – kultura a 39 – regionální rozvoj do rozpočtu roku 2013 zastupitelstvu ke
schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 12.
Strategie rozvoje kraje 2014 - 2020 – konkrétní rozpracovanost – prezentace - Ing.
Kratochvílová +CEP – odkaz na web: www.strategie2020.cz.
Členové VRRCR byli seznámeni formou prezentace se Strategií rozvoje kraje 2014 – 2020 a její
konkrétní rozpracovaností, kterou přednesla RNDr. Kučerová. Přednesla následující okruhy:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Příprava KHK na nové programovací období 2014 – 2020
Operační programy 2014 – 2020
Dohoda o partnerství
Tematické priority EU
Národní rozvojové priority ČR
Tematické okruhy ČR
Strategické oblasti SRK
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
Regionální dimenze v SRR ČR 2014 – 2020
Návrh typologie území v SRR ČR 2014+
Nástroje pro uplatnění regionální dimenze
Základní / klíčové prvky ITI a IPRÚ + schematické znázornění systému
Příprava KHK na nové období 2014 – 2020
Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020
Významné milníky při tvorbě SRK
Struktura a postup tvorby
Vnější rámec a PESTLE analýza
Posloupnost a vazba výstupů
Swot+problémová analýza
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ü
ü
ü
ü

Strategické oblasti a cíle SRK 2014- 2020
Posílení konkurenceschopnosti kraje
Rozvoj inovačního prostředí
Komunikace a kontakt

Popis jednotlivých OP bude znám 04/2013 po jednání Vlády ČR.
Z věcné diskuze vyplynulo:
Jednoznačná podpora k přednesenému materiálu
Podpora integrovaných strategií regionu – cíl - práce pro lidi
Prioritou a zásadní strategií je komunikace D 11 – vazba na průmysl, zaměstnanost,
apod.
Podpora spolupráce mezi Hradcem Králové a Pardubicemi
Podpora spolupráce mezi MAS a mikroregiony – vazba na veřejné projednání,
výtěžnost nápadů a námětů
Otázka KHK ve vztahu k implementaci – prosazování cílů strategie - vazba na
Asociaci krajů
Podporovat objednávku o přehlednosti implementace a následného hospodárného
čerpání finančních prostředků

USNESENÍ VRRCR/2/17/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Prezentaci Strategie rozvoje kraje 2014 - 2020 – konkrétní rozpracovanost.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 13.
Budoucnost EU – prezentace - Ing. Kratochvílová + CEP.
Členové VRRCR byli seznámeni formou prezentace s budoucností EU, kterou přednesla RNDr.
Kučerová současně s výše jmenovanou prezentací.

USNESENÍ VRRCR/2/18/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
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I. Bere na vědomí
Prezentaci budoucnosti EU.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 14.
Projekt „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku II“ – informace o realizaci – Ing.
Kratochvílová.
Členové VRRCR byli seznámeni formou prezentace s Projektem „Cílená prezentace a propagace
KHK jako celku II“, kterou přednesla Mgr. Smejkalová.
Přehled aktivit:
- Realizace a naplnění datového skladu a internetového portálu
- Tvorba propagačních spotů
- Návrh mediaplánu a nákup mediálního prostoru
- Statistická šetření a monitoring

Z věcné diskuze vyplynulo, že základním prioritou pro rozvoj cestovního ruchu je zachování a
zvýšení kvality poskytovaných služeb v dané oblasti. Dále je nutné se zaměřit na dodržení poměru
ceny a kvality poskytované služby. Určitým řešením by mohlo být se zaměřit na profesní
vzdělávání personálu v oblasti gastronomie, hotelnictví, podnikání, ekonomie a turistiky.
Aktuální stav projektu CPP II je potřeba respektovat a dokončit realizaci klíčových aktivit v plném
rozsahu. Jinak hrozí reálné riziko, že náklady na neuskutečněné aktivity projektu bude muset kraj
hradit ze svého rozpočtu. Jsme si vědomi, že některé aktivity projektu (např. spoty) nebudou
efektivní a jejich dopad na cílového klienta bude zanedbatelný, nicméně právě z těchto chyb je třeba
se poučit a v blízké budoucnosti hledat nová řešení pro rozvoj cestovního ruchu
v Královéhradeckém kraji, doplnil Ing. Zadrobílek.

USNESENÍ VRRCR/2/19/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Prezentaci Projektu „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku II“ – informace o
realizaci“.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 15.
Veletrh Regiontour 2013 – informace – Ing. Kratochvílová.
Členové VRRCR byli seznámeni s konáním veletrhu Regiontour 2013 ve dnech 17. – 20. 1. 2013
v Brně. Byl jim předán podrobný program 22. mezinárodního veletrhu turistických možností
v regionech – hlavní slogan „Dovolená pro každého“.
Hlavní téma Královéhradecké expozice „Žena a cestovní ruch“ – módní přehlídka vamberské
krajky v podání Taťány Kuchařové.

USNESENÍ VRRCR/2/20/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Informaci o konání veletrhu Regiontour 2013.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 16.
Různé.
16.1.
16.2.
16.3.

Profesní představení členů VRRCR – Bc. P. Luska.
Organizační změny k 1. 1. 2013 odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací –
Ing. Zadrobílek.
Změna v zastupování tajemnice VRRCR – nově Andrea Mazurová.

Příští jednání VRRCR 12. 2. 2013, N2 903 - zasedačka rady.
Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

…………………………

Ověřovatel zápisu: Mgr. Martina Berdychová

…………………………

Zapisovatelka: Renata Fodorová

…………………………
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