Zápis
z 3. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, konaného dne 12. 2. 2013 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ.
Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Mgr. M. Berdychová, J. Gangur, Ing. P. Kubát,
J. Linek, Ing. H. Masáková, F. Rázl, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák, I. Vodochodský
Omluveni: Ing. P. Louda, Ing. J. Sobotka
Nepřítomni:
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, RNDr. Holanová, Ing. Pacák,
Ing. Háp, Bc. Hofmanová, Ing. Zadrobílek, Ing. Kratochvílová, Ing. Vilímová,
R. Fodorová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
3. Zásady územního rozvoje KHK, jejich aktualizace. Informace o zprávě o uplatňování Politiky
územního rozvoje ČR 2008 – Ing. Pacák, Ing. Háp, Bc. Hofmanová.
4. Program obnovy venkova KHK 2013 – předložení návrhu dotací – RNDr. Holanová, R.
Fodorová.
5. Informace o vypořádání finančního závazku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –
Krajského sdružení Královéhradeckého kraje vůči Královéhradeckému kraji – Ing. Vilímová.
6. Úprava předmětu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (č. smlouvy
RR82012/042-JPO – Slatina nad Zdobnicí) – Ing. Vilímová.
7. Finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč pro město Chlumec n. C. na rekonstrukci požární cisterny
CAS 32 T 148 – Ing. Vilímová.
8. Žádost OS Život bez bariér o odložení splátky bezúročné investiční půjčky z rozpočtu kraje –
Ing. Vilímová.
9. Značení kulturních a turistických cílů – vyřešení vlastnických vztahů – Ing. Kratochvílová.
10. Veletrh Infotour 2013 a Konference „Žena a cestovní ruch“ – informace – Ing. Kratochvílová.
11. 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/3/21/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program jednání VRRCR.
Přítomnost hostů.
Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska
Ověřovatele zápisu: Ivan Vodochodský
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 2.
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 2. jednání VRRCR ze dne 15. 1.
2013.

USNESENÍ VRRCR/3/22/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisu z 2. jednání VRRCR ze dne 15. 1. 2013 bez připomínek.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 3.
Zásady územního rozvoje KHK, jejich aktualizace. Informace o zprávě o uplatňování Politiky
územního rozvoje ČR 2008 – Ing. Pacák, Ing. Háp, Bc. Hofmanová.
Formou prezentace byly představeny členům VRRCR Zásady územního rozvoje KHK, jejich
aktualizace. Související informace jsou uveřejněny na webu kraje, sekce rozvoj kraje – územní
plánování.
Informace o zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008 – podrobnější informace jsou
uveřejněny na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
Zpráva o uplatňování politiky má být předložena Vládě ČR v termínu do 20. 7. 2013. Předcházet
zpracování aktualizace budou organizované semináře.
Závěr:
ZÚR KHK jsou politickým dokumentem s právní normou pro veškerá rozhodování. Jedná se o
celospolečenskou dohodu, která je doložena veřejným zájmem, navazujícím na hospodárné
přidělování veřejných financí v daném území.
Obce jsou povinny uvést územní plán obce do souladu s ZÚR Královéhradeckého kraje.
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USNESENÍ VRRCR/3/23/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Prezentaci Zásad územního rozvoje KHK, jejich aktualizaci. Informaci o zprávě o
uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 4.
Program obnovy venkova KHK 2013 – předložení návrhu dotací – RNDr. Holanová, R.
Fodorová.
Členům VRRCR zaslán v elektronické podobě návrh dotací v POV na rok 2013, podaných v dt 1, dt
2 a dt 4 včetně komentáře.
Celkem bylo přijato 244 žádostí, z toho: 95 v dt 1, 86 v dt 2 a 63 v dt 4.
Celkový objem požadované dotace je 72,0 mil. Kč.
K podpoře bylo doporučeno 91 žádostí, v objemu 14 024 000 Kč s vytvořením rezervy 976 000 Kč
na odměny administrátorům a na dofinancování podílu k dotaci z MMR obci Vrbice – vítěz soutěže
Vesnice roku v roce 2012.
Členům VRRCR byla v den jednání VRRCR přednesena žádost obce Podbřezí, týkající snížení
požadované dotace v dotačním titulu 4 – úroky z úvěru u POV na rok 2013. Obci se podařilo
zajistit výhodnější úrokové podmínky u jiného peněžního ústavu. Původní navrhovaná dotace po
zaokrouhlení činí 78 000, Kč snížení částky o 5 000,- Kč činí nově navržená dotace73 000,- Kč.
V diskuzi vystoupila Mgr. Berdychová, která informovala přítomné o chystané Výzvě adresované
Královéhradeckému kraji s cílem navýšení finančních prostředků v POV KHK na rok 2013. Tato
skutečnost vyplynula z konaného jednání představitelů svazků obcí KHK, které se konalo dne 8. 2.
2013, které inicioval Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje, (dále SPOV).
Na tuto skutečnost reagoval RSDr., Ing. Ruml, 1. námětek hejtmana, který sdělil, že je
v nadcházejícím období reálné navýšení v POV na rok 2013 o 10,0 mil. Kč. Jak bude s těmito
prostředky naloženo, bude předmětem jednání pracovní skupiny ve složení: RSDr., Ing. Ruml, 1.
náměstek hejtmana, Bc. P. Luska, předseda VRRCR,Mgr. M. Berdychová, předsedkyně SPOV,
Ing. M. Zadrobílek, vedoucí odboru RG, R. Fodorová, oddělení KD – administrátor POV.
USNESENÍ VRRCR/3/24/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
1. Seznam žadatelů na poskytnutí dotace v dotačních titulech 1, 2 a 4
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013.
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2. Návrh na poskytnutí dotací žadatelů v dotačních titulech 1, 2 a 4 z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013.
3. Žádost obce Podbřezí na snížení požadované dotace v dotačním titul 4 – úroky
z úvěru z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013.

II. Doporučuje
1. Seznam žadatelů na poskytnutí dotace v dotačních titulech 1, 2 a 4
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013
zastupitelstvu ke schválení.
2. Návrh na poskytnutí dotací žadatelů v dotačních titulech 1, 2 a 4 z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013 zastupitelstvu ke
schválení.
3. Snížení požadované dotace obci Podbřezí v dotačním titulu 4 – úroky z úvěru
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013 se
zapracováním do celkového návrhu dotací v tomto programu na rok 2013 a
následně zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 5.
Informace o vypořádání finančního závazku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –
Krajského sdružení Královéhradeckého kraje vůči Královéhradeckému kraji – Ing.
Zadrobílek.
Členům VRRCR byl předložen v elektronické podobě návrh o vypořádání finančního závazku
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajského sdružení Královéhradeckého kraje vůči
Královéhradeckému kraji.
Královéhradecký kraj se svým usnesením č. ZK/19/1347/2011 z 24. března 2011 zavázal ručit
SHČMS – Krajskému sdružení Královéhradeckého kraje (dále jen „SHČMS“) za zajištění úvěru v
celkové výši 63 750 000,00 Kč určeného pro předfinancování projektu v rámci OPPS ČR-PR
2007 – 2013 „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich
vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“ číslo CZ.3.22/1.3.00/09.01567, který
byl doporučen k financování z prostředků Evropské uni.
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Jedná se o společný projekt mezi SHČMS a polskou stranou. Na polské straně je v projektu
zapojeno více subjektů (powiaty a obce), a to: Klodzko, Radków, Polanica Zdrój, Szczytna,
Klodzko, Nowa Ruda.

USNESENÍ VRRCR/3/25/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o vypořádání finančního závazku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –
Krajského sdružení Královéhradeckého kraje vůči Královéhradeckému kraji

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 6.
Úprava předmětu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (č.
smlouvy RR82012/042-JPO – Slatina nad Zdobnicí) – Ing. Vilímová.
Členům VRRCR byl předložen v elektronické podobě návrh na úpravu předmětu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (č. smlouvy RR82012/042-JPO – Slatina nad
Zdobnicí).
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 2012 byla schválená účelová dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na podporu technického vybavení pro obce s JPO pro obec Slatina nad
Zdobnicí ve výši 60 000,00 Kč na dovybavení výjezdové jednotky hasičů – přetlakový
ventilátor, ocelové zásobníky k dýchacím přístrojům.
Obec žádá o změnu využití dotace a to na dovybavení výjezdové jednotky hasičů – přetlakový
ventilátor, dýchací přístroj, což bude ošetřeno dodatkem ke smlouvě.

USNESENÍ VRRCR/3/26/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Úpravu předmětu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
(č. smlouvy RR82012/042-JPO – Slatina nad Zdobnicí) dodatkem ke smlouvě.

II. Doporučuje
Úpravu předmětu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
(č. smlouvy RR82012/042-JPO – Slatina nad Zdobnicí) dodatkem ke smlouvě
zastupitelstvu ke schválení.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 7.
Finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč pro město Chlumec n. C. na rekonstrukci požární
cisterny CAS 32 T 148 – Ing. Vilímová.
Členům VRRCR byl předložen v elektronické podobě návrh finančního příspěvku ve výši 300 tis.
Kč pro město Chlumec n. C. na rekonstrukci požární cisterny CAS 32 T 148.
Finanční příspěvek na generální rekonstrukci požární cisterny CAS 32 T 148 bude financován z
kapitoly 39 v rámci Programu podpory technického vybavení pro obce s JPO Kč na základě
schváleného rozpočtu pro rok 2013.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS“) doporučuje a podporuje
rekonstrukci požární cisterny k dalšímu použití při zásazích mimo území města. HZS
Královéhradeckého kraje dlouhodobě s jednotkou požární ochrany města Chlumec nad Cidlinou
spolupracuje při požárech, jiných mimořádných událostech i při dopravních nehodách na dálnici
D11 a silnicích I. a II. třídy.

USNESENÍ VRRCR/3/27/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč pro město Chlumec n. C. na rekonstrukci požární
cisterny CAS 32 T 148.
II. Doporučuje
Finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč pro město Chlumec n. C. na rekonstrukci požární
cisterny CAS 32 T 148 zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 8.
Žádost OS Život bez bariér o odložení splátky bezúročné investiční půjčky z rozpočtu kraje –
Ing. Zadrobílek.
Členům VRRCR byla předložena v elektronické podobě žádost Občanského sdružení Život bez
bariér Nová Paka o odložení splátky bezúročné investiční půjčky z rozpočtu kraje ve výši 1,0 mil.
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Kč se zdůvodněním, že dlužník nebyl schopen v průběhu minulého období od uzavření smluvního
vztahu podat projekt na rekonstrukci a přestavbu řeholního kláštera pavlánů v Nové Pace.
Členům VRRCR byl přednesen návrh na řešení ve třech variantách:
a) exekuce
b) nový splátkový kalendář – garance vrácení půjčky
c) prominutí půjčky
Z věcné diskuze vyplynulo, že varianta a) je pro dané zařízení přímo likvidační. Nepřipadá v úvahu
ani varianta c) – prominutí dluhu. Jako sociální aspekt se jeví návrh varianty b) – nový splátkový
kalendář pro dlužníka.
Doporučená varianta bude předmětem projednání a navrženého řešení s oddělením legislativním a
právním. O navrženém řešení postupu bude VRRCR informován na svém zasedání 26. 3. 2013.
RSDr., Ing, Ruml, 1. náměstek hejtmana se zavázal k osobnímu jednání s OS Život bez bariér Nová
Paka, s projednáním řešení pohledávky vůči krajskému úřadu. O tomto jednání bude informovat
VRRCR na jednání 26. 3. 2013.

USNESENÍ VRRCR/3/28/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádost Občanského sdružení Život bez bariér Nová Paka o odložení splátky bezúročné
investiční půjčky z rozpočtu kraje ve výši 1,0 mil. Kč.

II. Požaduje
1. Uznání dluhu od dlužníka.
2. Poskytovateli předložit dlužníkovi splátkový kalendář na bezúročnou investiční půjčku
z rozpočtu kraje po předchozím projednání s oddělením legislativním a právním.
3. Informaci o postupu řešení pohledávky OS Život bez bariér Nová Paka na jednání
VRRCR 26. 3. 2013.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9.
Značení kulturních a turistických cílů – vyřešení vlastnických vztahů – Ing. Kratochvílová.
Členům VRRCR byl předložen v elektronické podobě návrh Značení kulturních a turistických cílů
– vyřešení vlastnických vztahů.
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V průběhu roku 2012 došlo k ukončení realizace krajského projektu „Značení kulturních a
turistických cílů Královéhradeckého kraje“. Projekt a jeho realizace byla schválena usnesením
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/14/976/2010. Značení bylo realizováno prostřednictvím
Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje za celkové náklady 3 498 914,- Kč. Označeno bylo
návěstmi a směrovkami (bílý text a loga na hnědém podkladu) celkem 45 cílů.
Celková hodnota dopravního značení umístěného u dálnice a silnic v majetku státu je 2 953 258,Kč.
Hodnota dopravního značení umístěného u místních komunikací v majetku města Hradec Králové
je 30 432,- Kč.
Hodnota dopravního značení umístěného u místní komunikace v majetku města Sobotka je 1 685,Kč.
Zbývající hodnota 513 539,- Kč představuje hodnotu dopravního značení umístěného u komunikací
v majetku Královéhradeckého kraje.
Z věcné diskuze vyplynuly následující dotazy:
ü Jaký počet cedulí bylo v rámci projektu zhotoveno – viz příloha zápisu.

1. Etapa
Typ značky
IS 23 (2000x1500)
IS 24b (1100;1350x330)
IS 24a (1000x200)

Celkový počet
46
62
16

2. Etapa
Typ značky
IS 23 (2000x1500)
IS 24b (1100;1350x330)
IS 23 (3000x2097)

Celkový počet
51
58
2

ü Jaká je záruka trvalého udržování jejich technického stavu.
ü V případě nedodržení podmínek ze strany vlastníka komunikace, jaká je vymahatelnost této
podmínky.
Povinnost provádět údržbu a opravy pozemních komunikací I., II. a III. třídy, včetně dopravního
značení, vyplývá z vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
konkrétně z § 9. Povinnost provádět údržbu a opravy má vlastník komunikace (§ 9 odst. 4 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Pokud jde o místní komunikace, je povinnost obce
starat se její majetek zakotveno v zákoně o obcích (viz jeho § 38 odst. 1).
Kraj může v případě nedodržování těchto povinností dát podnět příslušnému silničnímu správnímu
úřadu k zajištění zjednání nápravy.
Povinnost údržby dopravního značení je dále zakotvena ve stanovení dopravního značení.
Její dodržování je opět vymahatelné prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.
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V průběhu jednání VRRCR odešel M. Vlasák - 11,45 hodin.

USNESENÍ VRRCR/3/29/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o značení kulturních a turistických cílů – vyřešení vlastnických vztahů.

II. Doporučuje
Neuplatňování náhrady za majetkový prospěch vzniklý realizací dopravního značení a to
ve výši:
2 953 258,- Kč České republice (zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic)
30 432,- Kč Městu Hradec Králové
1 685,- Kč Městu Sobotka
zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 10.
Veletrh Infotour 2013 a Konference „Žena a cestovní ruch“ – informace – Ing. Kratochvílová.
Členové VRRCR byli informováni o průběhu konání veletrhu Infotour 2013 a Konferenci „Žena a
cestovní ruch“ v Hradci Králové.

USNESENÍ VRRCR/3/30/2013
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o průběhu konání veletrhu Infotour 2013 a Konferenci „Žena a cestovní ruch“
v Hradci Králové.
Členové VRRCR byli informováni o konání veletrhu cestovního ruchu a cykloturistika v KC Aldis
v HK ve dnech 15. – 16. 3. 2013. Konference pro odbornou veřejnost se koná od 14. – 15. 3. 2013 –
účastnický poplatek.
Přítomným členům VRRCR byly rozdány zvací letáčky.
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Zájemci o vstupenky na veletrh se mohou hlásit u pí. R. Fodorové.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 11.
Různé.
Mgr. Berdychovou byl vznesen dotaz na finanční podporu destinačních společností a jejich vizi.
V současné době je tato problematika předmětem širší diskuze, je uvažováno s pozváním zástupců
destinačních společností, projednat jejich problémy, náměty dalšího fungování, rovněž se nabízí
model Libereckého kraje.

Příloha k bodu 9)

Příští jednání VRRCR 26. 3. 2013, N2 903 - zasedačka rady.

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

…………………………

Ověřovatel zápisu: Ivan Vodochodský

…………………………

Zapisovatelka: Renata Fodorová

…………………………
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