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Zápis 
z 11. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 17. 12. 2009 v 9,30 hodin v zasedací místnosti rady  
N2 903 v budově KÚ. 

 
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Štěpán, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, 
                  Ing. Derner, J. Gangur, Ing. RSDr. Ruml, Mgr. Behan, V. Hlostová,  
                  Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni:  
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek (omluven), Mgr. A. Kulhavá, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová,  
                 P. Kamenický, Ing. Špelda, R. Fodorová 

                        
 
Program:  
 

1.  Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
       schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Návrh rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010 – Ing. Jireš. 
4.  Zpráva o činnosti výboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Zastupitelstva 
      Královéhradeckého kraje – Ing. Jireš. 
5.  Dotační tituly v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2010 – Ing. Roman. 
6.  Změna znění dotačního titulu Profesionalizace svazku obcí – hodnotící kritéria -  
      Ing. Roman. 
7.  Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky MAS POHODA VENKOVA -   
      Ing. Roman. 
8.  Změna názvu projektu a prodloužení termínu splatnosti půjčky Sdružení hasičů Čech,  
    Moravy a Slezska, KS KHK – Ing. Roman.  
9. Návrh na schválení dotačního programu v oblasti cestovního ruchu – Úprava 
    lyžařských běžeckých tras – Ing. Kratochvílová.  
10. Různé. 
    10.1. Informace k projektu CPP KHK I – Ing. Kratochvílová. 

 
 

 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruchu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Jireš. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/11/157/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Martinu Berdychovou 
4. Ověřovatele zápisu: Ing., RSDr. Otakara Rumla, Ing. Vladimíra Dernera 

 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu ze 10. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/158/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 10. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
K bodu 3. 
Návrh rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010 – Ing. Jireš. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010  
k seznámení.   
Předseda VRRCR okomentoval návrh rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010 
s tím, že může být alternativně doplněn dle požadavků.  
Byl opraven termín mimořádného jednání VRRCR, VŽPZ  a KŽP z 11. 2. 2010 na 8. 2. 2010. 
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USNESENÍ VRRCR/11/159/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
    Návrh rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010. 

 
 

II.      Schvaluje  
    Návrh rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010. 

 
 
K bodu 4. 
Zpráva o činnosti výboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje za rok 2009 – Ing. Jireš. 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš seznámil přítomné se zprávou o činnosti VRRCR, která byla zaslána 
členům den před jednáním a následně rozdána na stůl v den jednání VRRCR. Zároveň upozornil na 
chyby v tabulce docházka, ve výsledné bude opraveno dle presenčních archů.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/160/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Zprávu o činnosti výboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2009. 
 

II.  Doporučuje 
    Zprávu o činnosti výboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje za rok 2009 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 

 
K bodu 5. 
Dotační tituly v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2010 – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál, týkající se návrhu dotačních titulů v oblasti regionálního 
rozvoje na rok 2010 včetně návrhu alokovaných částek, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 
dne 2. 12. 2009. Komentářem doplnil Ing. Roman.  Sdělil, že vyhlášení zabezpečí odbor RR a 
následnou administraci (vyúčtování a kontrolu) zabezpečí odbor grantů a dotací.  
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K jednotlivým návrhům byla vedena věcná diskuze.  
K návrhu – účelová dotace – Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení Královéhradeckého kraje –  
bylo doporučeno několik návrhů: 

- Pozvání do VRRCR zástupce SH ČMS KHK 
- Návrh Smlouvy předložit VRRCR 
- Odbor RR zabezpečí komunikaci se SH ČMS KHK – cílem účelové dotace - podpora 

výkonu dobrovolných hasičů než spolků. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/161/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
          Dotační tituly v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2010 včetně schválených  
          alokovaných částek zastupitelstvem kraje v rámci návrhu rozpočtu kraje 
          na rok 2010. 
 
 
Ing. Jireš se z dalšího jednání omluvil, předal další řízení výboru Mgr. Berdychové. 
 
           
K bodu 6. 
Změna znění dotačního titulu Profesionalizace svazku obcí – hodnotící kritéria - Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh změny znění dotačního titulu Profesionalizace svazku obcí – 
hodnotící kriteria. 
Podrobný komentář této změny přednesl Ing. Roman, kdy podotknul, že důvodem změny je 
objektivnější posuzování jednotlivých projektů a větší transparentnost. Z věcné diskuze vyplynul 
návrh, ponechat stávající hodnotící kriteria daného dotačního titulu z roku 2009 pro rok 2010. 
(Základní informace ponechat ve znění viz bod 4.3; a bod 4.4.). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 
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USNESENÍ VRRCR/11/162/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.      Bere na vědomí 
         Dotační titul Profesionalizace svazku obcí – hodnotící kritéria – ve znění návrhu roku 
         2009 pro rok 2010. 
 
 
II.  Doporučuje 
    Dotační titul Profesionalizace svazku obcí – hodnotící kritéria ve znění návrhu roku 

2009 pro rok 2010 zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
 
 
K bodu 7. 
Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky MAS POHODA VENKOVA -   Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh žádosti o prodloužení termínu splatnosti půjčky MAS Pohoda 
Venkova zaslán v elektronické podobě.  
Komentář přednesl Ing. Roman. Členy VRRCR bylo doporučeno prominutí úroků z této půjčky.  
Termín prodloužení splatnosti půjčky je do 31. 12. 2010. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/163/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky MAS POHODA VENKOVA do 31. 12. 

        2010 včetně prominutí úroků. 
 

  
II.  Doporučuje 
           Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky MAS POHODA VENKOVA do 31. 12.  

       2010 včetně prominutí úroků zastupitelstvu ke schválení.  
 
 

K bodu 8. 
Změna názvu projektu a prodloužení termínu splatnosti půjčky Sdružení hasičů Čech,  
Moravy a Slezska, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje – Ing. Roman.  
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Členům VRRCR byl zaslán návrh změny názvu projektu a prodloužení termínu splatnosti půjčky 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje zaslán 
v elektronické podobě.  
Komentář přednesl Ing. Roman, kdy sdělil, že původní název projektu „Společné posílení a 
modernizace technických kapacit hasičských sborů Královéhradeckého kraje a Straze Pozarnej 
Dolnoslezského vojevodství“ se mění na znění projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko-
polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“. 
Termín bude prodloužen o jeden kalendářní rok od podpisu smlouvy, schválení v zastupitelstvu 
kraje. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
USNESENÍ VRRCR/11/164/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
          Změna názvu projektu a prodloužení termínu splatnosti půjčky Sdružení hasičů Čech,   

       Moravy a Slezska, Krajské sdružení Královéhradeckého kraje. 
 

II.  Doporučuje 
           Změna názvu projektu a prodloužení termínu splatnosti půjčky Sdružení hasičů Čech,   

       Moravy a Slezska, Krajského sdružení Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke  
       schválení. 
 
 
 

K bodu 9. 
Návrh na schválení dotačního programu v oblasti cestovního ruchu – Úprava lyžařských 
běžeckých tras – Ing. Kratochvílová.  
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě návrh dotačního programu – Úprava lyžařských 
běžeckých tras, ke kterému přednesla komentář Ing. Kratochvílová. Zmínila se o náplni daného 
dotačního titulu, minimální a maximální výši podpory včetně podílu podpory na celkových 
přijatelných nákladech projektu.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/11/165/2009   
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Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Návrh na schválení dotačního programu v oblasti cestovního ruchu – Úprava 

lyžařských běžeckých tras včetně schválené alokované částky zastupitelstvem kraje 
v rámci návrhu rozpočtu kraje na rok 2010. 
  

                    
K bodu 10. 
Různé. 
 
Ing. Kratochvílová 
Členům VRRCR byly rozdány mapky cyklotras v Královéhradeckém kraji.  
 
Členům VRRCR byly nabídnuty pozvánky a vstupenky na Regiontour ve dnech 14. – 17. 1. 2010 v 
Brně. Případní další zájemci si mohou vstupenky vyzvednou na oddělení cestovního ruchu odboru 
RR. 
 
Ing. Roman 
Členům VRRCR byly rozdány publikace ČSÚ Hradec Králové – Postavení venkova 
v Královéhradeckém kraji a UHK FIM Hradec Králové – Management pro řešení disparit. 
 
Ing., RSDr. Ruml 
Členům VRRCR poskytl ucelenou informaci o transportu bílých nosorožců ze ZOO Dvůr Králové 
nad Labem do NP v Keni – Afrika. 
 
 
K bodu 10.1. 
Informace k projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje I – Ing. 
Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě zprávu o průběhu realizace projektu „Cílená 
prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“, bližší komentář přednesla Ing. 
Kratochvílová.  
Upozornila, že v rámci výběrových řízení na grafický návrh a vlastní tisk budou probíhat tato 
výběrové řízení odděleně. 
Členy VRRCR bylo požádáno o účast u těchto výběrových řízení. Z titulu profesionálního přístupu 
by se jednalo o konkrétní účast pana P. Lusky.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/11/166/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I.  Bere na vědomí 
 Informaci k projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje I. 
     
  

 

Přílohou zápisu je opravený Rámcový program jednání  VRRCR na I. pololetí 2010. 
 
 
 
Řádné jednání VRRCR 14. 1. 2010 v 9,30 hodin – změna vyhrazena. 
 
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing., RSDr. Otakar Ruml                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Derner                                           ………………………. 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
Jednání skončeno: 11:45 hodin 
 
 
 


