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Zápis 
z    1. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného  dne 19. 1. 2009 od  13,00 hodin v zasedací místnosti  
P1 411 v budově KÚ. 

 
Přítomni : Ing. Jireš, P. Luska, A. Mrštinová, Mgr. Štěpán, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma,  
                  J. Gangur, Ing. Ruml, V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni: Ing. Uchytil, Mgr. Behan 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek – nepřítomen, Ing. Pacák - nepřítomen, Ing. Háp - nepřítomen, Mgr.A. 

Kulhavá, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová, P. Mucha, I. Nekovářová,  
                        R. Fodorová 
                                                 
Program:  
 
1. Schválení programu 1. zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. Kontrola usnesení z minulého jednání 
3. Schválení hostů, volba ověřovatele, návrhové komise a volba místopředsedy výrobu 
4. Návrh dotačních titulů na rok 2009 včetně alokovaných částek 

- RRD 022009 Profesionalizace svazku obcí 
- RRD 032009 Pořízení, aktualizace a digitalizace ÚP do 2000 obyvatel 
- RRD 042009 Vybavení svazku obcí základní technikou 
- RRD 062009 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
- RRD 072009A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci   cyklodopravy 
Královéhradeckého kraje 
- RRD072009_B Terénní cyklostezky 
- CRG 012009 Úprava lyžařských běžeckých tras 
- CRG 022009 Pořádání prezentačně propagačních akcí v oblasti CR 
- CRG 032009 Značení kulturních a turistických cílů 
- Účelová dotace Profesionalizace SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Krajské sdružení a Okresní sdružení Královéhradeckého kraje 

5. Návrh na mimořádné jednání Výboru dne 5.2.2009 
- POV vyhodnocení sběru žádostí 
- Návrh na smlouvu DPP 

6. Aktuální strategie Královéhradeckého kraje 
- Strategie rozvoje kraje (SRK) 
- Program rozvoje kraje (PRK) 
- Info - Indikátorová sestava PRK 

7. Různé  
- Aktualizace koncepce cyklodopravy 
- Aktualizace energetické koncepce 
- Cyklokonference 
- Informace o veletrzích investičních příležitostí 
- Informace o setkání pracovníků regionálního rozvoje ORP, CEP a RR 
- Informace z odd. cestovního ruchu 
- Plán činnosti výboru na 1. pololetí 2009 
A další 

8. Diskuze 
9. Usnesení a závěr 
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K bodu 1. 
Schválení programu 1. zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Jireš.  
Upozornil přítomné členy, že zcela výjimečně mají k dispozici celý program jednání v tištěné 
podobě. Po vzájemné domluvě bylo dohodnuto, že materiály na jednání VRRCR budou zasílány 
všem členům elektronicky.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/1/1/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Schvaluje   
 1.  Program  1. Zasedání VRRCR 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola usnesení z minulého jednání.  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů  zápisu z úvodního jednání VRRCR  bez 
připomínek.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/1/2/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z úvodního jednání VRR CR bez připomínek 
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K bodu 3. 
Schválení hostů, volba ověřovatele, návrhové komise a volba místopředsedy výboru.  
 
Předseda VRRCR uvědomil členy, že jednání VRRCR budou vždy uzavřená.  
Přítomnost pozvaných hostů, tj. zaměstnanců odborů k předloženým bodům jednání bude 
samozřejmostí.  
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Štěpán 
Návrhová komise: Ing. Rostislav Jireš.  
Na návrh předsedy na volbu místopředsedy VRRCR byla navržena Mgr. Martina Berdychová. 
Návrh byl přijat přítomnými členy VRRCR. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
USNESENÍ VRRCR/1/3/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Schvaluje 
    1. Režim jednání VRRCR jako uzavřená jednání. 

2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Jiřího Štěpána 
3. Návrhovou komisi: Ing. Rostislava Jireše 
4. Místopředsedkyni VRRCR: Mgr. Martinu Berdychovou 

 
                  

K bodu 4. 
Návrh dotačních titulů na rok 2009 včetně alokovaných částek 
RRD022009 Profesionalizace svazku obcí 
RRD032009 Pořízení, aktualizace a digitalizace ÚP do 2000 obyvatel 
RRD 042009 Vybavení svazku obcí základní technikou 
RRD 062009 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
RRD 072009_A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci   cyklodopravy 
                            Královéhradeckého kraje 
RRD072009_B Terénní cyklostezky 
 
CRG 012009 Úprava lyžařských běžeckých tras 
CRG 022009 Pořádání prezentačně propagačních akcí v oblasti CR 
CRG 032009 Značení kulturních a turistických cílů 
Účelová dotace Profesionalizace SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské 
sdružení a Okresní sdružení Královéhradeckého kraje 
 
Členům VRRCR byly v elektronické i tištěné podobě předloženy jednotlivé programy podpor, 
jejichž názvy byly již schváleny usnesením zastupitelstva kraje ZK/30/2111/2008 ze dne 11. 9. 
2008 pro oblast regionálního rozvoje a usnesením zastupitelstva kraje ZK/30/2129/2008 ze dne 11. 



 Strana 4 (celkem 9)

9. 2008 pro oblast cestovního ruchu bez alokované částky. U předložených dotačních titulů byla 
navržena alokovaná částka, která podléhá schválení VRRCR.  
Po posouzení jednotlivých dotačních titulů byly vzneseny níže uvedené připomínky, které budou 
operativně zapracovány do znění příslušného dotačního titulu. 
 
RRD022009 – oddíl 1.6. – nahradit slovo …manažera…  administrátora 
 
RRD032009 – oddíl 1.6. – doplnit za slovem digitalizace – odkaz na oddíl 5.1  
 
RRD062009 – oddíl 3.1 – dokončit text. Platné k 1. 1. 2009. Doplnit o text. Konkrétní výše nákladů 
na dotaci ztráty bude stanovena v návaznosti na cenu dopravného výkonu platnou pro 
Královéhradecký kraj k 1. 5. 2009. 
 
Účelová dotace SDH – při generování smluv okresním sdružením v souladu s návrhem rozpočtu pro 
poskytnutí dotace specifikovat a nadefinovat, na jaký konkrétní účel budou tyto prostředky použity. 
V rámci návrhu rozpočtu vyčlenit spoluúčast finančních prostředků. Vazba na zpětnou kontrolu na  
čerpání přidělených prostředků.  
 
Členy VRCR bylo doporučeno navýšení objemu alokovaných prostředků v průběhu I. pololetí t.r. u 
dotačního titulu RRD 072009 – cyklodoprava, jak vyplynulo z věcné diskuze, vazba na konání 
cyklokonference s mezinárodní účastí.  
 
Ostatní dotační tituly jsou bez zásadních připomínek.  
 
Dotační tituly v oblasti cestovního ruchu okomentovala Ing. Kratochvílová. Předložené tituly jsou 
v souladu s Programem rozvoje kraje a Programem rozvoje cestovního ruchu. K předloženým 
dotačním titulům nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
   
 
USNESENÍ VRRCR/1/4/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
            Návrh dotačních titulů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, po zapracování  

        věcných připomínek a návrh alokovaných částek k jednotlivým dotačním titulům. 
  
II.       Doporučuje 
           Schválení dotačních titulů po zapracování věcných připomínek v oblasti regionálního 
            rozvoje a cestovního ruchu včetně alokovaných částek v zastupitelstvu kraje. 
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K bodu 5. 
Návrh na mimořádné jednání Výboru dne 5. 2. 2009. 
POV vyhodnocení sběru žádostí 
Návrh na smlouvu DPP 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh termínu na mimořádné zasedání VRRCR dne 5. 2. 2009 
z důvodů projednání a následného doporučení radě a zastupitelstvu ke schválení návrhu dotací 
z Programu obnovy venkova na rok 2009. Odůvodněno toto mimořádné zasedání je tím, že nebyl 
ustaven poradní orgán pro Program obnovy venkova, který se touto problematikou zabýval. 
Současně byl předložen harmonogram prací, související se sběrem žádostí, jejich elektronické 
zpracování a následné vyhodnocení dle nastavených hodnotících kritérií, vyplývajících ze Zásad 
poskytování dotací z tohoto programu. Rovněž byl členům předložen návrh dohody o provedení 
práce na elektronické vyhodnocení žádostí.  
 
Předsedou VRRCR byl navržen termín mimořádného zasedání VRR CR dne 5. 2. 2009 od 15,00 
hodin.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/1/5/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 1. Termín mimořádného zasedání VRR CR dne 5. 2. 2009 v 15,00 hodin.  

2. Harmonogram prací související se zpracováním podaných žádostí v Programu obnovy 
venkova na rok 2009. 

3. Dohodu o provedení práce. 
                    

 
K bodu 6. 
Aktuální strategie Královéhradeckého kraje: 
Strategie rozvoje kraje (SRK) 
Program rozvoje kraje (PRK) 
Info - Indikátorová sestava PRK 
 
Členové VRRCR obdrželi na CD nosičích aktuální strategické dokumenty z oblasti regionálního 
rozvoje a cestovního ruchu, zaslané dopisem ze dne 8. 1. 2009, jejichž požadavek vyplynul 
z úvodního zasedání VRRCR dne 18. 12. 2008.  
Komentář ke strategickým dokumentům za oblast regionálního rozvoje přednesl Ing. Roman. 
Informoval o aktuálním zpracování indikátorové soustavy PRK včetně zapracování statistických 
údajů. Indikátorové sestavy budou předmětem jednání VRRCR v březnu t.r., současně bude 
probíhat průběžný monitoring, vyhodnocení a následně veřejné projednání. Zpracovaný dokument 
bude dokončen  12/2009 s následným předložením zastupitelstvu kraje ke schválení v lednu 2010. 
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Komentář k Programu rozvoje cestovního ruchu přednesla Ing. Kratochvílová. Konstatovala, že 
jsou zahájena pravidelná setkání se zástupci turisticky významného území (dále TVÚ) a v nejbližší 
době by měl být spuštěn nový webový portál cestovního ruchu.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro: 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/1/6/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.         Bere na vědomí 

        Strategické dokumenty v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu – Strategii 
        rozvoje Královéhradeckého kraje, Program rozvoje Královéhradeckého kraje,   
        Program rozvoje cestovního ruchu a informace o indikátorové sestavě PRK. 
 
 
K bodu 7. 
Různé  
7.1. Aktualizace Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje 
7.2. Aktualizace Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje  
7.3. Cyklokonference 
7.4. Informace o veletrzích investičních příležitostí 
7.5. Informace o setkání pracovníků regionálního rozvoje ORP, CEP a RR 
7.6. Informace z odd. cestovního ruchu 
7.7. Plán činnosti výboru na 1. pololetí 2009 
7.8. Další 
 
7.1. Aktualizace Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje. 
Informace poskytl Ing. Roman, konstatoval, že je zpracován koncept  aktualizace, který je 
v současné době připomínkován kompetentními odbory KÚ. Následně budou zapracovány 
případné připomínky a poté bude dokument předán k veřejnému projednání - předpoklad 02-
03/2009. Po veřejném projednání bude tento materiál předložen k projednání VRRCR a následně 
jako konečný dokument doporučen radě a zastupitelstvu kraje ke schválení. 
 
7.2. Aktualizace Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje. 
Informace poskytl Ing. Roman, s tím, že je předáno dílčí plnění konceptu aktualizace dvou kapitol 
dle uzavřené smlouvy.  Dokument je připomínkován kompetentními odbory a organizacemi, po 
zapracování připomínek bude předložen k veřejnému projednání. Následně bude předložen 
k projednání VRRCR s doporučením ke schválení radě a zastupitelstvu. Stanoven harmonogram 
plnění – předpoklad  dokončení 09/2009. 
 
7.3. Cyklokonference Královéhradeckého kraje. 
Informace poskytl Ing. Roman, který sdělil, že v současné době probíhají přípravné práce na této 
cyklokonferenci. K této činnosti byla ustavena pracovní skupina, kterou je nutno doplnit o nové 
členy zastupitelstva kraje. Předpokládaná schůzka v nejbližším období 02/2009. 
Hlavním organizátorem je Ministerstvo dopravy ČR, Centrum dopravního výzkumu Brno, 
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středisko Olomouc. Konference se koná pod patronací Královéhradeckého kraje a za spoluúčasti 
vybraných měst a  obcí Královéhradeckého kraje. 
Termín konání 26. 5. – 30. 5. 2009 ve Špindlerově Mlýně.  
Informace na webových stránkách kraje: www.cyklokonference.cz.   
 
Pan předseda Ing. Jireš vznesl dotaz k aktivní účasti na této cyklokonferenci ze strany členů 
VRRCR.  
Žádaná účast členů bez prezentačních příspěvků. 
 
 
7.4. Informace o veletrzích investičních příležitostí 
Aktuální informaci o konání veletrhů poskytl Ing. Roman. Příprava prezentačních materiálů 
probíhá za spolupráce odboru RR, CEP a ORP.  
URBIS Brno 21. 4. – 25. 4. 2009 
REALVIENA Vídeň – 26. 5. – 28. 5. 2009 
 
7.5. Informace o setkání pracovníků regionálního rozvoje ORP, CEP a RR 
Mgr. A. Kulhavá seznámila přítomné o setkání zástupců obcí s rozšířenou působností se 
zaměstnanci oddělení regionálního rozvoje a za spoluúčasti zástupců CEP. Jednání bylo zaměřeno 
do dvou sekcí  - představení náplně odboru RR a dotačních titulů v oblasti regionálního rozvoje a 
čerpání zdrojů EU ze strany CEP.  CEP předložil zúčastněným dotazníkovou anketu, jejímž 
výsledkem bylo kladné hodnocení tohoto setkání s námětem opakování minimálně 2x do roka 
nebo dle potřeby. Celá řada ORP nemá adekvátní personální pokrytí pro oblast regionálního 
rozvoje – vazba na zákon; většinou bez finanční podpory, metodické pomoci a v převážné míře 
kumulovaná pracovní náplň zaměstnanců. 
 
Pan předseda Ing. Jireš podpořil organizování těchto setkání, neboť bude zajištěná vzájemná 
informovanost na všech úrovních regionální politiky. 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení – bod 7.5. 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/1/7.5/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Doporučuje 
    Členu Rady Královéhradeckého kraje Helmutu Dohnálkovi ve spolupráci s kompetentními 

odbory zorganizovat setkání zástupců obcí s rozšířenou působností, sdružení a svazků obcí se 
zaměřením na oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu v období 05-06/2009. 

 
 
7.6. Informace z oddělení cestovního ruchu 
       Ing. Kratochvílová seznámila přítomné členy VRRCR s činností oddělení cestovního ruchu a  
       na započaté aktivity v roce 2008. 
       Zpracován projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“ –   

http://www.cyklokonference.cz
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        Projekt podán a následně vybrán  k financování v rámci ROP NUTS II SV (prioritní osa 3, 
       oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR). Termínu zahájení  
        projektu 2. 6. 2008 a termín ukončení projektu 27. 8. 2010. 

 Současně poskytla informace o cílech a aktivitách projektu, o dosavadních zrealizovaných 
 projektových aktivitách -  veletrzích, o zhotovení webu projektu – odkaz: 
 www.kr - kralovehradecky.cz/projekt/. 
 Dále byly představeny plánované projektové aktivity na I. Q 2009.  
 K danému projektu jsou schopni poskytnout bližší informace zaměstnanci oddělení cestovního  
 ruchu.      

 
Členové VRRCR byli seznámeni s termíny konaní veletrhů v oblasti cestovního ruchu v 
 I. pololetí 2009.  
 
Vakantie Utrecht                           14. 1. – 18. 1. 2009 

      Regiontour  Brno                           15. 1. – 18. 1. 2009 
      Slovakiatour Bratislava                 22. 1. – 25. 1. 2009 
      Tourism Expo Olomouc                23. 1. – 25. 1. 2009 
      Reisemarkt Drážďany                    30. 1. –  1. 2. 2009 
      Reisen Hamburk                              4. 2. –   8. 2. 2009  
      Holiday World Praha                       5. 2. –  8. 2. 2009  
      Vacances Brusel                               5. 2. –  9. 2. 2009 
 
     Současně probíhají přípravné práce na konferenci „Zvony a církevní památky“, která se  
     uskuteční v rámci veletrhu cestovního ruchu Infotour  ve dnech 13. 3.  – 14. 3. 2009 v Hradci  
     Králové.  
 
Z věcné diskuze vyplynul požadavek, průběžně předkládat k informaci na jednání VRRCR 
závěrečné zprávy z účasti na konaných veletrzích.  
 
 
7.7. Plán činnosti výboru na 1. pololetí 2009 
Členové VRRCR obdrželi návrh bodů programu pro jednotlivá zasedání v I. pololetí 2009 
z oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu a odboru ÚP a SŘ. Na společném jednání H. 
Dohnálka, Ing. Jireše, Mgr. A. Kulhavé, Ing. Romana bude z těchto návrhů zpracován rámcový 
program. Mimo jiné konstatoval, že každé jednání VRRCR by mělo mít zaměření na určitou 
problematiku. 
 
Návrh rámcového programu bude předložen k projednání VRRCR dne 5. 2. 2009. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/1/7/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
    Informace  pod bodem Různé v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. 
 

 

K bodu 8. 
Předseda VRRCR Ing. Jireš citoval pozvání ke společnému jednání VRRCR a Výboru pro územní 
plánování a rozvoj města Hradec Králové od Ing. Šilhánkové dne 26. 2. 2009 v 15,00 hodin. 
Programu bude upřesněn.  
Z věcné diskuze vyplynulo přijetí tohoto pozvání s tím, že po společném jednání s Výborem pro ÚP 
města HK se bude  VRRCR věnovat jednání k bodům, které budou předloženy do programu na 
tento den. 
 
Rekapitulace: 
Mimořádné jednání VRRCR dne 5. 2. 2009 v 15,00 hodin N2 903 
 
Společné jednání Výboru pro ÚP města HK a VRRCR dne 26. 2. 2009 v 15,00 hodin zasedací 
místnost Rady  města HK. 
   
 
 
 
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu:  Mgr. Jiří Štěpán                                                ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 


