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Zápis 
 

z 32. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 10. 11. 2011 v 9:30 hodin  

v zasedací místnosti  P1  411v budově KÚ. 
 
  

Přítomni:  dle prezenční listiny  

Omluveni: PhDr. Jiří Štěpán, PhD., Ing. Vladimír Derner 

Přizváni: H. Dohnálek, společnosti STEM/MARK Praha p. Tu ček, pí Svobodová, Ing. 
Marcel Zadrobílek, MgA. Martina Kulhavá, Ing. Milos lav Roman, Ing. Vlasta 
Kratochvílová, Mgr. Jindra Smejkalová, Irena Nekovářová 

 
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Prezentace výsledků první etapy statistických šetření a monitoringu Projektu CPP II – zástupce 

společnosti STEM/MARK a  Mgr. Smejkalová. 
4. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2011 v dt 1 a dt 2 – Ing. Jireš. 
5. Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

kraje v roce 2011 – Ing. Roman. 
6. Královéhradecká labská – závazek Královéhradeckého kraje – Ing. Roman. 
7. Žádost o prominutí úroků z poskytnuté půjčky – Město Žacléř – Ing. Roman. 
8. Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky – Podorlické sdružení zaměstnavatelů Dobruška 

– Ing. Roman. 
9. Informace o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem – Ing. Miloslav 

Roman. 
10. Návrh veletrhů regionálního rozvoje v roce 2012 – Ing. Roman. 
11. Alokace dotačních programů RR a CR na rok 2012 – Ing. Zadrobílek. 
12. Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým 

nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje – Ing. 
Zadrobílek.   

13. Návrh na změnu charakteru dotace poskytnuté obci Lupenice na pořízení ÚP – Ing. Zadrobílek. 
14. Návrh termínů jednání VRRCR na rok 2012 – MgA. Kulhavá. 
15. Různé. 

15.1. Zadání návrhu na zpracování rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí 
         2012 – Ing. Jireš. 
15.2. Žádost Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje -  

prodloužení termínu splatnosti půjčky 
15.3. Návrh na navýšení finančního příspěvku Královéhradeckého kraje společnosti 

Královéhradecká labská, o. p. s. 
   
30. zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva KHK v 9:00 hod. zahájil a 
dále řídil předseda výboru Ing. Rostislav Jireš. Konstatoval, že výbor je usnášení schopný. Celkem 
bylo přítomno 9 členů výboru pro dopravu. 
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K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/32/477/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi:  Mgr. Martina Berdychová 
4. Ověřovatele zápisu: Ing. RSDr. Otakar Ruml 

    Bc. Petr Luska 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 30. jednání VRRCR. 
 
Úkol:  
 
Usnesení VRRCR/30/457/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 
Zjistit aktuální informaci způsobu získávání finančních prostředků pro oblast PRV na jednotlivé 
kraje od státu a cestou e-mailové pošty informovat všechny členy VRRCR. 
Zodpovídá: MgA. Martina Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 
kultury.   
Úkol trvá.  
 
Usnesení VRRCR/30/458/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 
Předložit VRRCR vyhodnocení splnění dodávky zakázky – zajištění služeb „Podpora rozvoje 
inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji pro rok 2011“.  
Zodpovídá: Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. 
Úkol trvá. 
 
Usnesení VRRCR/30/460/2011  ze dne 15. 9. 2011 žádá: 
Pověřit vedoucího oddělení regionálního rozvoje Ing. Miloslava Romana, aby zaslal urgenci 
dlužníkům, kterým se blíží termín konečného splacení půjčky a dosud nereagovali na povinnost 
splatit půjčku: 
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1. Podorlické sdružení zaměstnanců – splatnost 26. 11. 2011. Po jednání dne 3. 10. 2011 u 
Ing. Táborského příslib prodloužení termínu splatnosti do 31. 3. 2012 (viz dopis). 

2. Obec Kuks – splatnost 30. 11. 2011. 
3. Obec Humburky – splatnost 30. 11. 2011. 

Zodpovídá: Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. 

Úkol splněn. 
 
 
Usnesení VRRCR/30/464/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 
Zpracovat smlouvu mezi všemi spoluzakladateli projektu „Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – 
Kuks“, která upřesní způsob úhrady vícenákladů a procentní podíl úhrady vícenákladů. 
Zodpovídá: Odbor RR 
Úkol trvá. 
 
 
Usnesení VRRCR/31/469/2011 ze dne 18. 10. 2011 ukládá:  
Odboru RR, Ing. M. Romanovi, předložit VRRCR návrh na řešení postupu při předkládání změn 
v čerpání dotací z POV s možností vypracování dodatků ke smlouvám bez předchozího projednání 
v orgánech kraje.  
Zodpovídá: Ing. Roman 
Úkol trvá. 
  
 
USNESENÍ VRRCR/32/478/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 31. jednání VRRCR bez připomínek 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 3. 
Prezentace výsledků první etapy statistických šetření a monitoringu Projektu CPP II  
 
Členům VRRCR byly prezentovány výsledky první etapy statistických šetření a monitoringu 
projektu CPP II zástupci společnosti STEM/MARK. 

Členové výboru požádali o poskytnutí prezentace. Výsledky šetření budou vyvěšeny na 
internetových stránkách Královéhradeckého kraje. 
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USNESENÍ VRRCR/32/479/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I.  Bere na vědomí 
    prezentaci výsledků první etapy statistických šetření a monitoringu Projektu CPP II – 

zástupce společnosti STEM/MARK 
            
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10 
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 4. 
Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2011 v dt 1 a dt 2  

Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál, týkající se návrhu na rozdělení disponibilních 
prostředků POV 2011 v dt 1 a dt 2.  

Pro výběr příjemců finančních prostředků jsou stanovena dvě základní kritéria: 

- zájemci o finanční prostředky musejí být uvedení v zásobníku 
- realizace projektu do konce roku 2011  

 
 
USNESENÍ VRRCR/32/480/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
            
I.  Bere na vědomí 
 návrh na rozdělení disponibilních prostředků z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje za rok 2011 v dt 1 a dt 2 
 

                      
II.  Doporučuje 
 návrh rozdělení disponibilních prostředků z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje za rok 2011 v dt 1 a dt 2 zastupitelstvu ke schválení 
            
          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10 
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
 K bodu 5. 
Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje v roce 2011  
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Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál, týkající se návrhu na změnu čerpání dotací 
poskytnutých z POV Královéhradeckého kraje 2011.  
 
USNESENÍ VRRCR/32/481/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje za rok 2011 
 
II.  Doporučuje 
 návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje za rok 2011 zastupitelstvu ke schválení 
                       
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10 
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
                                   
 
 
K bodu 6. 
Královéhradecká labská – závazek Královéhradeckého kraje  

Členům VRRCR byla elektronicky zaslána důvodová zpráva, týkající se závazku o uhrazení 
vícenákladů spojených se stavbou cyklostezky Hradec Králové – Josefov – Kuks. 

Ing. Rostislav Jireš 

- KHK převzal finanční závazek za obec Kuks ve výši 2 % z důvodu, že obec Kuks je malou 
obcí a nemá dostatek finančních prostředků 

- hodnota vysoutěžené zakázky v rámci veřejného výběrového řízení činí cca 67 mil. Kč + 
DPH 

- dle zákona může být cena zakázky bez dalšího výběrového řízení navýšená maximálně  
o 20 % z celkové ceny zakázky, 

- podle zákona musejí být majitelé s případnými vícenáklady seznámeni a musejí dát své 
svolení 

- při vícenákladech nad hranicí 20 % ceny zakázky, musí být provedeno nové výběrové řízení 
(zhotovitel zakázky musí majitele proto informovat o vícenákladech s dostatečným 
předstihem) 

- požadavek stanovení maximální hranice výše případných vícenákladů je pouhým naplněním 
příslušného zákona 

- vyjádřil nespokojenost s podmínkou Komerční banky předložit k úvěrové smlouvě 
prohlášení zakladatelů společnosti Královéhradecká labská o. p. s. prohlášení, kterým se 
zakladatelé společnosti bance zavazují k úhradě všech případných vícenákladů projektu (tj. 
stavba cyklostezky Hradec Králové – Josefov – Kuks), tedy těch, které nebudou zahrnuty do 



 Strana 6 (celkem 16) 

konečného rozpočtu projektu, jež bude předložen Královéhradeckou labskou o.p.s. 
Komerční bance a. s. 

- po autorizaci a posouzení našimi právníky OK hlasování 

 
 
USNESENÍ VRRCR/32/482/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 důvodovou zprávou týkající se závazku o uhrazení případných vícenákladů spojených 

se stavbou cyklostezky Hradec Králové – Josefov – Kuks 
            
II.  Doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

1. závazek Královéhradeckého kraje na uhrazení případných vícenákladů (tzn. 
nákladů, které nebudou zahrnuty do konečného projektu) spojených se stavbou 
cyklostezky Hradec Králové – Josefov – Kuks ve výši 47% podílu 
Královéhradeckého kraje z vysoutěžené ceny původní veřejné zakázky maximálně 
však do výše 6 429 600,00 Kč 

2. prohlášení Královéhradeckého kraje určeného pro Komerční banku, a. s., se 
sídlem v Praze 1, Na příkopě 33 čp. 969, že Královéhradecký kraj jako 
spoluzakladatel společnosti Královéhradecká labská o. p. s. se sídlem v Hradci 
Králové, Československé armády 408, PSČ 500 02, uhradí případné vícenáklady
na projekt „Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks“ (tzn. náklady, které 
nebudou zahrnuty do konečného projekt) maximálně však do výše 6 429 600,00 Kč 

3. smlouvu mezi všemi spoluzakladateli o způsobu úhrady případných vícenákladů 
(tzn. nákladů, které nebudou zahrnuty do konečného projektu) a procentním 
podílem úhrady vícenákladů Královéhradeckého kraje ve výši 47% z vysoutěžené 
ceny původní veřejné zakázky maximálně však do výše 6 429 600,00 Kč 

          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10 
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
                   
 
K bodu 7. 
Žádost o prominutí úroků z poskytnuté půjčky – Město Žacléř – Ing. Roman. 

Členům VRRCR byla elektronicky zaslána důvodová zpráva, týkající se žádosti města Žacléř o 
prominutí úroků z poskytnuté půjčky ve výši 112 373,32 Kč.  

Ing. Miloslav Roman upozornil, že prominutím dlužné částky může být založený precedens 
k ostatním dlužníkům. 

Miroslav Vlasák, starosta města Žacléř doplnil: 
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- v době, kdy město Žacléř žádalo o půjčku, byly půjčky bezúročné, teprve v následujícím 
roce se pravidla změnila a půjčky se začaly úročit 

- prodloužení termínu vrácení finančních prostředků není vinou města Žacléř, ale způsobem 
vyřizování úhrady dotací z evropských fondů 

 
 
USNESENÍ VRRCR/32/483/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. Bere na vědomí 
 žádost o prominutí úroků z poskytnuté půjčky – Město Žacléř 
         
II.  Doporučuje 
 žádost o prominutí úroků z poskytnuté půjčky – Město Žacléř zastupitelstvu ke 

schválení 
                    
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  1  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  7 
                  Nehlasoval: 1 (Miroslav Vlasák, starosta města Žacléř) 
  
 
 
K bodu 8. 
Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky – Podorlické sdružení zaměstnavatelů 
Dobruška  

Členům VRRCR byla elektronicky zaslána důvodová zpráva, týkající se žádosti Podorlického 
sdružení zaměstnavatelů o úhradě dluhu z půjčky určené na realizaci projektu „Výukový areál 
Technologického centra v Dobrušce“ ve výši 722 655,00 Kč do 31. 3. 2012. Dlužník do 26. 11. 
2011 převede na účet věřitele nečerpané finanční prostředky ve výši 277 345,00 Kč. 

Ing. Rostislav Jireš: 

- upozornil, že sdružení byla poskytnutá tzv. „stará půjčka“, kde nejsou uvedené jak termíny 
splátek, tak úroky 

- jedná se však o zařízení poskytující vzdělávací služby, z tohoto důvodu by bylo vhodné 
nevymáhat uhrazení dluhu s okamžitou platností 

- doporučuje:  

• aby dlužná částka, kterou dlužník nepoužil k projektu, byla okamžitě, nejpozději však do 
26. 11. 2011, vrácena zpět poskytovateli půjčky 

• uzavřít novou smlouvu se standardním úročením, tj. ve výši 5 %, a s termínem splatnosti 
půjčky do 31. 3. 2012 

• zdůraznit, že uzavřená smlouva nebude prodlužována, ani odpuštěna včetně případného 
penále a úroků 

• aby v případě nesplácení bylo postupováno jako vůči jiným dlužníkům 
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USNESENÍ VRRCR/32/484/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Požaduje 
 aby dlužná částka, kterou dlužník, tj. Podorlické sdružení zaměstnavatelů Dobruška, 

nepoužil na projekt, byla okamžitě, nejpozději však do 26. 11. 2011, vrácena zpět 
poskytovateli půjčky 

 
II.  Souhlasí 
 s uzavřením nové smlouvy s Podorlickým sdružením zaměstnavatelů Dobruška se 

standardním úročním a dobou splatnosti do 31. 3. 2012 
           
III.  Požaduje 
 zakotvení povinnosti pro dlužníka, tj. Podorlické sdružení zaměstnavatelů Dobruška, 

uhradit dlužnou částku bez dalšího prodlužování nebo odpuštění dluhu z poskytnuté 
půjčky 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 9. 
Informace o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem  

Členům VRRCR byla zaslána elektronicky informace o aktuálním stavu půjček poskytnutých 
Královéhradeckým krajem. 

Ing. Miloslav Roman okomentoval jednotlivé půjčky dle přiložené tabulky na str. 5 materiálu. 
S ohledem na některé nepřesnosti uvedené v předloženém materiálu bylo dohodnuto, že členům 
výboru bude elektronickou poštou zaslaný nový opravený materiál. 
 
USNESENÍ VRRCR/32/485/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 informaci o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem 
           
II.  Doporučuje 
 převedení uzavřených, splácených, nebo exekuovaných půjček k rukám funk čně 

příslušejícím odborům (finanční, majetkový, vnitra) 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 10. 
Návrh veletrhů regionálního rozvoje v roce 2012 – Ing. Roman. 

Materiál byl členům VRRCR byla zaslán elektronicky. 

Členové výboru mají možnost zúčastnit se některého z tuzemských veletrhů, nikoli však v 
zahraničí. 
 
USNESENÍ VRRCR/32/486/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
I.  Bere na vědomí 
 Návrh veletrhů regionálního rozvoje v roce 2012. 
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 11. 
Alokace dotačních programů RR a CR na rok 2012 – Ing. Zadrobílek. 

Materiál byl členům VRRCR zaslán elektronicky. 

 

Ing. Marcel Zadrobílek 

- návrh termínů výzvy jsou stanoveny s ohledem k jednání VRRCR a Zastupitelstva KHK 

- výjimkou je program na provoz cyklobusů v turistických regionech, u kterého by bylo 
vhodné jeho vyhlášení již v období prosinec 2011 – leden 2012, aby příjemci dotace byli 
schopni připravit propagační materiály na provoz cyklobusů 

 

Miroslav Vlasák 
- považuje výběrové řízení na poskytovatele dopravy cyklobusů za problematické z důvodu, 

že v sousedním Libereckém kraji je tento druh dopravy zapojený do systému základní 
dopravní obslužnosti a oba systémy pak se musí složitě provázat 

- doporučuje postupovat stejně jako v Libereckém kraji a cyklobusy zapojit do systému 
základní dopraní obslužnosti 
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Ing. Rostislav Jireš 

- autobusová doprava je veřejná služba 
- cyklodoprava se poskytuje speciálním grantovým řízením z důvodu, že kraj poskytuje 

finanční prostředky subjektu, který na svém území zajišťuje podle jasně určených podmínek 
grantu službu 

- pokud by byl grant na provoz cyklobusů poskytovaný jednotlivým DSO, pak by vznikl 
problém s „de minimis“ 
 

Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana  

- považuje provádění výběrového řízení na provozovatele cyklobusů v rámci celé republiky za 
nestandardní 

- cena s dopravci je stanovována dohodou 
- linky jsou přidělovány na základě licence udělované Ministerstvem dopravy, nikoli na 

základě výběrového řízení kraje 
-  

 
USNESENÍ VRRCR/32/487/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 alokace dotačních programů regionálního rozvoje a cestovního ruchu na rok 2012, a to: 

- 12RRD02  Podpora svazků obcí - 1,0 mil. Kč – termín výzvy 3. 1. 2012 – 3. 2. 2012 
- 12RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel - 2,0 mil. Kč- 

termín výzvy 3. 1. 2012 – 3. 2. 2012 
- 11RRD06 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech - 3,5 mil. Kč – termín 

výzvy 19. 12. 2011 – 19. 1. 2012 
- 12CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras - 2 mil. Kč – termín výzvy 3. 1. 2012 – 

3. 2. 2012 
- 12CRG04 Podpora turistických informačních center - 604 000,00 Kč – termín výzvy 

3. 1. 2012 – 3. 2 2012 
 

        
II.  Doporučuje 
 alokace dotačních programů regionálního rozvoje a cestovního ruchu na rok 2012 

zastupitelstvu ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit jejich 
vyhlášení termínů dle tabulky, včetně navržených alokací 

- 12RRD02  Podpora svazků obcí - 1,5 mil. Kč – termín výzvy 3. 1. 2012 – 3. 2. 2012 
- 12RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel - 2,0 mil. Kč- 

termín výzvy 3. 1. 2012 – 3. 2. 2012 
- 11RRD06 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech - 3,5 mil. Kč – termín 

výzvy 19. 12. 2011 – 19. 1. 2012 
- 12CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras - 2 mil. Kč – termín výzvy 3. 1. 2012 – 

3. 2. 2012 
- 12CRG04 Podpora turistických informačních center - 604 000 Kč – termín výzvy 3. 1. 

2012 – 3. 2 2012 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 12. 
Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 
fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje  

Materiál byl členům VRRCR zaslán elektronicky. 

Ing. Marcel Zadrobílek 

- změny se týkají administrace krajských dotačních programů  
- nezahrnuje dotační programy v rámci POV 
- obsahuje  

• zpřesnění oběhu účetních dokladů 
• zpřesnění záležitostí týkajících se podpisu smluv oběma stranami a s tím související 

převod finančních prostředků příjemcům dotace 
• doplňuje požadavky na publicitu poskytovatele dotace 

 
Členové výboru diskutovali problematiku týkající se procentuálního podílu vlastních zdrojů na 
celkových nákladech, tj. dodržení procenta podílu vlastních zdrojů uvedené v žádosti o dotaci. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/32/488/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území 
kraje. 

           
II.  Doporučuje 
 Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území 
kraje zastupitelstvu ke schválení. 

           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
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K bodu 13. 
Návrh na změnu charakteru dotace poskytnuté obci Lupenice na pořízení ÚP  

Ing. Marcel Zadrobílek přednesl žádost obce Lupenice 
 
USNESENÍ VRRCR/32/489/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 Návrh na změnu charakteru dotace poskytnuté obci Lupenice na pořízení územního 

plánu. 
           
II.  Doporučuje 
 Návrh na změnu charakteru dotace poskytnuté obci Lupenice na pořízení územního 

plánu zastupitelstvu ke schválení. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 14. 
Návrh termínů jednání VRRCR na rok 2012  

Návrh termínu pro jednání VRRCR v roce 2012: 

- 5. 1. 2012 
- 9. 2. 2012 
- 8. 3. 2012 
- 5. 4. 2012 
- 11. 5. 2012 
- 16. 8. 2012 
- 13. 9. 2012 

Zahájení jednání vždy v 9.30 hod., pokud nebude v případě potřeby dohodnuto jinak. 
 
USNESENÍ VRRCR/32/490/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 Návrh termínů jednání VRRCR na rok 2012: 

- 5. 1. 2012 
- 9. 2. 2012 
- 8. 3. 2012 
- 5. 4. 2012 
- 10. 5. 2012 
- 16. 8. 2012 
- 13. 9. 2012 
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II.  Schvaluje 
 Termíny jednání VRRCR na rok 2012: 

- 5. 1. 2012 
- 9. 2. 2012 
- 8. 3. 2012 
- 5. 4. 2012 
- 10. 5. 2012 
- 16. 8. 2012 
- 13. 9. 2012 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 15. 
Různé. 
 
15.1. 
Zadání návrhu na zpracování rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí 2012  

Rámcový program VRRCR na I. a II. pololetí 2012 zpracuje předseda výboru Ing. Rostislav Jireš. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/32/491/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Ukládá 
 zpracování návrhu rámcového programu VRRCR na I. a II. Pololetí 2012 

Zodpovídá: Ing. Rostislav Jireš, předseda výboru 
Termín: VRRCR 15. 12. 2011 

       
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
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15.2. 
Žádost Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje -  
prodloužení termínu splatnosti půjčky. 

Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje (dále jen „dlužník“) 
obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého Kraje ZK/30/2123/2008 ze dne  
11. 9. 2008, následně usnesení Rady Královéhradeckého kraje číslo RK/31/1439/2008 ze dne  
20. 10. 2008 a Smlouvy číslo 3379/2008, půjčku v celkové výši 1.300.000,- Kč na úhradu 
způsobilých investičních výdajů na předfinancování projektu pod názvem: „Vzděláváním k rozvoji 
venkova Královéhradeckého kraje“. Následně na základě usnesení ZK/13/8661/2010 byl Dodatkem 
č. 2 ke smlouvě 3379/2008 dlužníku prodloužen termín splatnosti půjčky do 30. 8. 2010. Před 
ukončením termínu splatnosti půjčky byl dlužník vyzván administrátorem k vyúčtování půjčky a 
jejímu vrácení v plné výši na účet Královéhradeckého kraje. V termínu 30. 8. 2010 byla dlužníkem 
podána písemná žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky do 30. 8. 2011. Žádosti dlužníka 
bylo vyhověno. Projekt je ukončen a dlužníkem profinancován. Z důvodu náročné a zdlouhavé 
administrace a vlastní kontroly ze strany poskytovatele dotace – Státního zemědělského a 
intervenčního fondu nebyla dosud platba ve prospěch Krajské organizace Spolku pro obnovu 
venkova Královéhradeckého kraje uskutečněna. Dlužník uhradil  z dlužné částky 1.300.000 Kč 
celkem 180.000 Kč. Před vypršením splatnosti půjčky byl dlužník vyzván k plnění v souladu 
s uzavřenou smlouvou.  

Dopisem ze dne 8. 8. 2011, který byl doručen dnem 10. 8. 2011 Královéhradeckému kraji dlužník 
opětovně požádal o nové prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši 1.120.00 Kč v termínu 
nejpozději do 30. 8. 2012.  

Z uvedeného důvodu je žádost dlužníka předložena VRRCR k projednání. Oddělení regionálního 
rozvoje navrhuje žádosti dlužníka vyhovět uzavřením nové smlouvy Dohodou o úhradě a uznání 
dluhu v plné výši 1.120.000 Kč s podmínkou: 

- ročního úročení dluhu ve výši 5% od data 30. 08. 2011 
- splnění závazku vyplývajícího z ustanovení čl. VII. odst. (2) smlouvy č. 4358/2010, 

týkajícího se úhrady smluvní pokuty za každý den prodlení při nesplacení dlužné částky po 
30. 08. 2011 do doby úhrady dluhu.  

V případě kladného projednání žádosti dlužníka v orgánech kraje bude smluvní pokuta za každý 
den z prodlení dlužné částky počítána od 30. 08. 2011 k datu podpisu Dohody o úhradě a uznání 
dluhu oběma smluvními stranami. 
 
Navrhované řešení bude mít dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje posunutím termínu 
splatnosti půjčky ve výši 1.120.000 Kč o jeden rok.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/32/492/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 žádost Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje -  

prodloužení termínu splatnosti půjčky 
                  
I.  Doporučuje 
 odpuštění sankce z prodlení dlužné částky počítána od 30. 08. 2011 k datu podpisu 

Dohody o úhradě a uznání dluhu oběma smluvními stranami 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  0  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  7 
                  Nehlasoval: 1 (Mgr. Martina Berdychová) 
   
 
 
15.3 
Návrh na navýšení finančního příspěvku Královéhradeckého kraje společnosti 
Královéhradecká labská, o. p. s.  

Královéhradecký kraj jakožto jeden ze spoluzakladatelů Královéhradecké labské, o. p. s. hradí 47 % 
provozních nákladů společnosti na základě každoročně uzavírané smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Příspěvek kraje na rok 2011 byl poskytnutý v částce  
70.500,- Kč. 

Společnost Královéhradecká labská, o. p. s. zaslala Královéhradeckému kraji žádost o zvýšení 
příspěvku Královéhradeckého kraje na částečnou úhradu provozních nákladů společnosti 
Královéhradecká labská, o. p. s. v souladu se změnou č. 1 rozpočtu roku 2011. Původní příspěvek 
Královéhradeckého kraje na rok 2011 uhrazený ve výši 70.500,- Kč se navyšuje na částku       
122.200,- Kč, tedy o částku 51.700,- Kč. 

Zvýšení provozního rozpočtu společnosti bylo způsobeno novou legislativní úpravou v oblasti 
obecně prospěšných společností, na základě které je statutárním zástupcem společnosti ředitel. 
Pozice ředitele ve společnosti Královéhradecká labská, o. p. s. dříve nebyla personálně obsazena a 
tudíž nebyly rozpočtovány ani mzdové prostředky (dříve tyto funkce plnil předseda správní rady). 
Hrubá mzda ředitele společnosti jmenovaného od 1. 7. 2011 byla stanovena na 10 tis. Kč. Předchozí 
právní úprava neumožňovala předsedovi správní rady pobírat odměnu, nová právní úprava to 
umožňuje. Správní rada navrhla předsedovi správní rady roční odměnu ve výši 50 tis. Kč. 

Tyto osobní náklady se odrazí také v návrhu rozpočtu Královéhradecké labské, o. p. s. na rok 2012. 
Celoroční příspěvek Královéhradeckého kraje se zvýší o 79,9 tis. Kč, tj. na částku 150,4 tis. Kč. 

 
 
Dopad na rozpočet: 
Navýšení příspěvku Královéhradeckého kraje na provozní příspěvek společnosti 
Královéhradecká labská, o. p. s. bude financováno z ostatních běžných výdajů kapitoly 39 -  
Regionální rozvoj v rámci schváleného rozpočtu kapitoly na rok 2011. 
   
USNESENÍ VRRCR/32/493/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Doporučuje 
 navýšení finančního příspěvku Královéhradeckého kraje společnosti Královéhradecká 

labská, o. p. s. o 51.700,- Kč 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  8  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
Jednání skončeno ve  12:50 hodin. 
 
 

 
Příští zasedání výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch bude výjezdní 

dne 15. prosince 2011 od 9:00 hod. 
 
 
 

 
Ing. Rostislav Jireš 
předseda výboru 

 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing., RSDr. Otakar Ruml,   ………………………… 
 
   Bc. Petr Luska   ………………………… 
       
 
 
 
Zapsala:  Irena Nekovářová   …………………………. 


