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Zápis 
 

z 37. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 5. dubna 2012 v 9:30 hodin  
v zasedací místnosti  N2.903 v budově KÚ. 

 
 
  

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Vladimír Derner, RSDr. Ing. Otakar R uml, PhDr. Jiří Štěpán, PhD. 

Přizváni: Helmut Dohnálek, 3. náměstek hejtmana; Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí 
oddělení krajských dotací; Mg.A. Martina Kulhavá, vedoucí odboru RR; Ing. 
Miloslav Roman, vedoucí oddělení RR; Ing. Vlasta Kratochvílová, vedoucí 
oddělení CR; Ing. Milan Pacák; Bc. Pavla Hofmanová; Ing. et Bc. Alena 
Cejnarová  

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

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Žádost Města Dvůr Králové n. L. o změnu účelu investiční dotace – Ing. Roman. 
4. Návrh na převod finančních prostředků z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci 

kapitoly 39 – regionální rozvoj – Ing. Roman. 
5. Změna charakteru dotace ÚP obce Šestajovice   - Ing. Zadrobílek. 
6. Neinvestiční dotace na podporu obnovy a údržby značení pěších tras a pásových cyklotras 

v roce 2012 – Ing. Kratochvílová. 
7. Představení regionálních výrobků – Ing. Kratochvílová. 
8. Různé. 

8.1 Veřejná zakázka malého rozsahu připravovaná odborem územního plánování a stavebního 
řádu: „Analýza rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí, pro 
aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“  

  
30. zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva KHK v 9:30 hod. zahájil a 
dále řídil předseda výboru Ing. Rostislav Jireš. Konstatoval, že výbor je usnášení schopný. Celkem 
bylo přítomno 8 členů výboru pro dopravu. Další členové přišli v průběhu zasedání – v 9.40 Mgr. 
Martina Berdychová a Bc. Petr Luska. 
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K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  

Výbor pro dopravu schválil hosty, kteří byli pozvaní v souvislosti s projednávanými body programu 
37. zasedání výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch: 

− Kulhavá Martina, Mgr.A., vedoucí odboru RR 
− Roman Miloslav, Ing., vedoucí oddělení RRO 
− Kratochvílová Vlasta, Ing., vedoucí oddělení CR 
− Hofmanová Pavla, Bc., UPO 
− Cejnarová Alena, Ing. et Bc., UPO 
− Irena Nekovářová, Bc., RR 

Omluveni: 
− Renata Fodorová, tajemnice výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch – nemoc 
− Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí odd. krajských GD – pověřen jinými důležitými úkoly 
− Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru UP – služební cesta 

 
Jako zapisovatelka byla za nemocnou Renatu Fordorovou, tajemnici výboru regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu, určena Bc. Irena Nekovářová (odd. regionálního rozvoje). 

Do návrhové komise byla navržena Mgr. Martina Berdychová.  

Ověřovateli zápisu byli navrženi Vladislav Friml a Mgr. Libor Mojžíš. 
 
USNESENÍ VRRCR/37/539/2012  
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: Vladislav Friml a Mgr. Libor Mojžíš 

     
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro :  8  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 36. jednání VRRCR. 
 
Úkol:  
 
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“.  
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Zodpovídá: Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. 
Úkol trvá. 
 
(Bude předloženo na jednání VRRCR, který se koná 10. 5. 2012.) 
 
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. 
 
(Problematika se projednává s legislativním a právním odd. KÚ Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje) 
 
Úkol pro oddělení RR:  Bod 7) VRRCR/36/2012 ze dne 1. 3. 2012 ukládá: 
 
Ze všeobecné diskuze vyplynul úkol pro odbor RR, oddělení RR – Ing. Romana – připravit na 
zasedání VRRCR 10. 5. 2012 průběžnou zprávu o dalším postupu PRK  na nadcházející nové 
programovací období do roku 2020.  
Zodpovídá: Ing. Roman 
 
 
 
Usnesení VRRCR/36/525/2012 ze dne 1. 3. 2012 ukládá: 
Ing. Rostislavu Jirešovi a RSDr., Ing. Otakaru Rumlovi zabezpečit informace k tomuto záměru a 
zařadit bod na pořad jednání VRRCR 5. 4. 2012. 
Zodpovídá: Ing. Jireš, RSDr., Ing. Ruml 
 
Připravit a případně svolat společný seminář k těžbě břidlicového plynu s Výborem regionálního 
rozvoje a cestovního ruchu společně s Výborem pro životní prostředí a zemědělství, pro potřeby 
zastupitelů. 
Zodpovídá: Ing. Jireš, RSDr., Ing. Ruml 
 
(Na úkolu se průběžně pracuje, seminář se zabezpečuje.) 
 
Usnesení VRRCR/36/527/2012  ze dne 1. 3. 2012 ukládá: 
Akční plán Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 – 2013 po projednání ve 
výboru ŽP a zemědělství předložit opakovaně VRRCR. 
Zodpovídá: Ing. Roman 
 
(10. 5. 2012 bude projednáno ve výboru životního prostředí) 
 
Úkol pro oddělení CR: Bod 21) VRRCR/36/2012 ze dne 1. 3. 2012 ukládá 
Na jednání VRRCR postupně představit regionální výrobky – Orlické hory, Podchlumí, Krkonoše, 
Český ráj, Broumovsko. 
Zodpovídá: Ing. Kratochvílová 
 
(Splněno – výrobky regionálních výrobců jsou součástí programu tohoto jednání VRRCR, tj. 37. 
jednání konaného 5. 4. 2012.) 
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Usnesení VRRCR/36/538/2012 ze dne 1. 3. 2012 pověřuje:  
Předsedu VRRCR Ing. Rostislava Jireše projednáním požadavku ve výši 3,0 mil. Kč na posílení 
kapitoly 39 za účelem řešení požadavků na účelové dotace. 
Zodpovídá: Ing. Jireš 
 
(Jednání stále probíhá.) 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/540/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 36. jednání VRRCR bez připomínek 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 3. 
Žádost Města Dvůr Králové n. L. o změnu účelu investiční dotace  

Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 

Městu Dvůr Králové nad Labem byla v roce 2011 poskytnuta účelová dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na akci „Rekonstrukce Městských lázní ve Dvoře Králové 
nad Labem“. Dotace investičního charakteru ve výši 2 mil. Kč byla vyplacena v červenci 2011. 
(Předpokládané celkové náklady akce činily 2.700 tis. Kč). 

V listopadu 2011 požádalo město Dvůr Králové nad Labem o změnu účelu již poskytnuté dotace 
na akci „Rekonstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem – 
spolufinancování přípravy a realizace projektu“ (s předpokládanými celkovými náklady akce ve 
výši 35 mil. Kč). 

Důvodem žádosti byl nedostatek finančních prostředků města Dvůr Králové nad Labem, který 
vyústil v přehodnocení pořadí připravovaných investičních akcí a odložení realizace rekonstrukce 
Městských lázní. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo výše uvedenou změnu účelu 
využití dotace usnesením č. ZK/24/1756/2011 ze dne 1. 12. 2011.  

V březnu letošního roku byla odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury doručena 
další žádost o změnu účelu využití výše uvedené dotace na novou akci s názvem „II/229 ul. 
Hradecká – a vodovod“. Důvodem jsou technické problémy zamezující realizaci díla 
Rekonstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. Rada města Dvůr Králové nad 
Labem schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na dodání dokumentace k územnímu a 
stavebnímu řízení, podkladů k žádosti pro projekt ROP a další dokumentaci. Tímto dodatkem město 
Dvůr Králové nad Labem ukončuje smluvní vztah s cílem minimalizace nákladů na obou smluvních 
stranách. Město Dvůr Králové nad Labem tak nebude v letošním roce podávat žádost o dotaci 
z ROP ani projekt realizovat.  

Z tohoto důvodu město požádalo o změnu využití investiční dotace na akci „II/229 ul. Hradecká – 
vodovod“, kterou město Dvůr Králové nad Labem připravuje ve spolupráci se Správou a údržbou 
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silnic Královéhradeckého kraje, a. s. Předpokládané celkové náklady akce činí 4 mil. Kč, akce 
je ve fázi přípravy projektové dokumentace. Výsledky výběrového řízení na dodavatele 
spolu s vysoutěženou částkou by měly být známy v červnu letošního roku. 

Po obsáhlé diskusi bylo přijato na základě návrhu Mgr. Jana Morávka následující usnesení: 
 
USNESENÍ VRRCR/37/541/2012  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I.  Projednal 
    žádost Města Dvůr Králové n. L. o změnu účelu investiční dotace. 
            
II. Nedoporučuje 
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  

schválit žádost Města Dvůr Králové n. L. o změnu účelu investiční dotace. 
          
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení v případě, že město Dvůr Králové 

nad Labem požádá o dotaci na novou akci s názvem „II/229 ul. Hradecká – a vodovod“  
   
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9 
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  1 
 
 
 
K bodu 4. 
Návrh na převod finančních prostředků z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci 
kapitoly 39 – regionální rozvoj  

Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 

V návaznosti na předložení investičního záměru k akci „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – 
Dolní Branná“, která je součástí připravované Průmyslové zóny Vrchlabí, byl Královéhradecký kraj 
vyzván Ministerstvem financí k doplnění investičního záměru o Studii ekonomické proveditelnosti. 
V souvislosti s tímto požadavkem byly osloveny tři firmy a jejich zástupci vyzváni k předložení 
cenové nabídky. Nejlevnější nabídku předložila firma Valbek, spol. s r. o., která tuto studii 
zpracovala. Úhradu fakturované částky za vypracování studie 93,6 tis. Kč vč. DPH je třeba provést 
z kapitálových výdajů.  

V rámci schváleného rozpočtu Královéhradeckého kraje nebyly kapitole 39 schváleny žádné 
kapitálové výdaje, předkládáme proto návrh na převod částky 93,6 tis. Kč z běžných výdajů do 
kapitálových výdajů. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/542/2012  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
            
I.  Bere na vědomí 
 návrh na převod finančních prostředků z běžných výdajů do kapitálových výdajů 

v rámci kapitoly 39. 



 Strana 6 (celkem 9) 

                      
 
II.  Doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

návrh na převod finančních prostředků z běžných výdajů do kapitálových výdajů 
v rámci kapitoly 39. 

               
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10 
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 5. 
Změna charakteru dotace ÚP obce Šestajovice  

Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 8. 9. 2011 schválilo usnesením č. 
ZK/22/1575/2011 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 53 000 Kč na projekt „Pořízení a 
digitalizace územního plánu obce“ (č. Smlouvy 11RRD03-0044). 

Dne 9. března 2012 byla na oddělení krajských dotací Královéhradeckého kraje podána žádost obce 
Šestajovice (příloha č. 1) o změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční dotaci na základě 
doporučení auditu. 

Změna charakteru dotace z neinvestiční na investiční bude projednána Radou Královéhradeckého 
kraje dne 23. 4. 2012 a doporučena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/543/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 změnu charakteru dotace ÚP obce Šestajovice. 
 
II.  Doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

žádost obce Šestajovice o změnu charakteru dotace ÚP obce Šestajovice 

                       
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10 
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0                        
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K bodu 6. 
Neinvestiční dotace na podporu obnovy a údržby značení pěších tras a pásových cyklotras 
v roce 2012  

Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 

Udržitelnost kvalitního systému značení pěších tras a pásových cyklotras je důležitou podmínkou 
rozvoje cestovního ruchu v kraji. Obnova značení a údržba těchto tras patří k jedné 
z nejdůležitějších činností Klubu českých turistů, proto je dlouhodobě a cíleně podporována 
Královéhradeckým krajem. V rámci těchto aktivit požádal Klub českých turistů pro letošní rok o 
dotaci ve výši 320 000,-Kč. Vzhledem k nutným rozpočtovým úpravám bude Klubu českých 
turistů, se sídlem Archeologická 2256, Praha 5 – Lužany, IČ 00505609 poskytnuta účelová 
neinvestiční dotace ve výši 300 000,- Kč. Neinvestiční dotace bude využita na úhradu nákladů 
spojených s obnovou značení a údržbou nosných prvků značení pěších tras a pásových cyklotras 
v Královéhradeckém kraji dle přílohy č. 2. Plánované seznamy obnovy a plány údržby nosných 
prvků značených pěších tras a pásových cyklotras byly projednány s destinačními společnostmi 
působícími v turisticky významných územích Královéhradeckého kraje. 

Předseda VRRCR Ing. Rostislav Jireš požádal vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního 
ruchu a kultury, Mg.A. Martinu Kulhavou, aby pověřila pracovníka odd. cestovního ruchu 
provedením kontroly značení pěších a pásových tras. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/544/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 materiál týkající se poskytnutí neinvestiční dotace na podporu obnovy a údržby značení 

pěších tras a pásových cyklotras v roce 2012. 
            
II.  Doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

materiál týkající se neinvestiční dotace na podporu obnovy a údržby značení pěších tras 
a pásových cyklotras v roce 2012. 

          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10 
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
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K bodu 7. 
Představení regionálních výrobků 

Členům VRRCR byly představeny regionální produkty. Členům VRRCR byly připraveny 
ochutnávky produktů od níže uvedených výrobců: 

• Frolíkova káva – Borohrádek  
• Frolíkova čokoláda - Borohrádek 
• Polický chléb, škvarkový chléb, mazanec – Kvíčerovská pekárna Police nad Metují  
• Paštika s husích jater s rozmarýnem – Hostinec u Hubálků 
• Jablečná povidla - Hostinec u Hubálků – tradiční receptura z 18. stol.  
• Hrušková povidla - Hostinec u Hubálků- tradiční receptura z 18. stol. 
• Jablečný mošt Fruit Strue – Ostroměř – tradiční receptura z 18. stol. 
• Fermentové salámy – Police nad Metují, Madegoup 
• Hořické trubičky – Janka – Hořice v Podkrkonoší  

                 
 
 
K bodu 8. 
Různé 
 
8.1. 
Veřejná zakázka malého rozsahu připravovaná odborem územního plánování a stavebního 
řádu: „Analýza rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí, pro 
aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“ 

Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 

Předmětem řešení zakázky bude analýza (revize) indikátorů udržitelného rozvoje (aktualizace 
hodnot jednotlivých indikátorů a jimi zahrnutých ukazatelů, popřípadě doplnění nových indikátorů, 
podle kterých bylo provedeno zařazení obcí do příslušné rozvojové osy, oblasti či specifické oblasti 
nadmístního a republikového významu) a návrh na aktualizaci vymezení rozvojových oblastí, 
rozvojových os a specifických oblastí, vymezených ve vydaných Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje. Zpracované dílo bude jedním z podkladů pro aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje, o jejímž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje na svém zasedání konaném dne 8. září 2011 (usnesení číslo: ZK/22/1564/2011). 

Předseda VRRCR Ing. Rostislav Jireš z důvodu důležitosti tohoto dokumentu doplnil 
hodnotitelskou komisi o členy VRRCR: 

Za členy byli navrženi: Bc. Petr Luska, Miroslav Vlasák, Bc. Karel Klíma 

Jako náhradníci byli navrženi: Ing. Rostislav Jireš, Mgr. Jan Morávek, Mgr. Libor Mojžíš 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/545/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Ukládá 
 materiál týkající se veřejné zakázky malého rozsahu připravované odborem územního 

plánování a stavebního řádu „Analýza rozvojových oblastí, rozvojových os a 
specifických oblastí, pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje“. 
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II.  Schvaluje 
 doplnění hodnotitelské komise pro veřejnou zakázka malého rozsahu „Analýza 

rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí, pro aktualizaci Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje“: 

- za členy:  Bc. Petr Luska, Miroslav Vlasák, Bc. Karel Klíma 
- náhradníci: Ing. Rostislav Jireš, Mgr. Jan Morávek, Mgr. Libor Mojžíš  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
8.2. 

Ing. Miloslav Roman, vedoucí odd. regionálního rozvoje, pozval členy VRRCR na veletrh 
investičních příležitostí URBIS, který se koná ve dnech 24. – 27. 4. 2012 v Brně.  
 
8.3 

Příští zasedání, které se bude konat 10. 5. 2012 VRRCR bude výjezdní v Hostinném. Součástí 
programu bude účast v nově otevíraném klášteře. 

Členové VRRCR se dohodli, že schválený plán jednání VRRCR pro rok 2012 dle usnesení č. 
VRRCR/32/490/2011 bude rozšířený o jednání VRRCR v termínu 21. června 2012. Zasedání bude 
výjezdní do Žacléře. 

Program jednání VRRCR obou výjezdních zasedání budou připraveny ve spolupráci se starosty 
obou měst. 

8.4 

Ing. Rostislav Jireš požádal členy VRRCR, aby si pro příští zasedání VRRCR dne 10. 5. 2012 
připravili návrhy grantů a jejich strukturování (zásady POV i jednotlivých grantů). Konečný přehled 
grantů a dotací musí být zpracovaný v červnu 2012. 
 
Jednání bylo ukončeno ve  12:15 hodin. 

 
Příští zasedání výboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu (výjezdní) 

se bude konat dne 10. května 2012 od 9:30 hod. v Hostinném 
 

 
 

Ing. Rostislav Jireš 
předseda výboru 

 
 
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml    …………………………… 
 
   Mgr. Libor Mojžíš   …………………………… 
       
 
Zapsala:  Bc. Irena Nekovářová   ………………………….… 


