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Zápis 
z 13. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 18. 2. 2010 v 9,30 hodin v zasedací místnosti rady  
N2 903 v budově KÚ. 

 
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, Ing. Derner, 
                  J. Gangur, Ing. RSDr. Ruml, V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni: Mgr. Štěpán 
Nepřítomni: Mgr. Behan 
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, RNDr. M. Holanová, RNDr. Z. Kučerová, Ing. J. 

Smetanová, Mgr. K. Pourová, Ing. M. Pacák, Ing. P. Háp, DiS. P. Hofmanová,  
Ing. V. Soběslav, Bc. M. Zadrobílek,  Ing. J. Špelda, Mgr.A. Kulhavá, Ing. 
Roman,  Ing. Kratochvílová (omluvena), 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.  Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2010 – návrh dotací – Ing. Jireš,  
    RNDr. Holanová, R. Fodorová. 

4. Vyhodnocení dotačního titulu RRD062010 – Podpora provozu cyklobusů v turistických 
regionech – Ing. Špelda. 

5.  Regionální inovační strategie, závěrečné projednání – Ing. Roman, RNDr. Kučerová. 
6.  Návrh harmonogramu aktualizace dokumentu PRK 2011 – 2013 – Ing. Roman,  

RNDr. Kučerová.     
7.  Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Královéhradeckým a 

Pardubickým krajem – Mgr.A. Kulhavá.  
8.  Informace o konferenci v rámci veletrhu INFOTOUR „Šlechtická sídla a cestovní ruch“- 

Mgr.A. Kulhavá. 
    9.   Informace o průběhu pořizování návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
          kraje – Ing. Háp. 
   10. Informace o probíhajícím posouzení a aktualizaci záměrů nadmístního významu v oblasti 
         dopravy z hlediska jejich uplatnění v návrhu Zásad územního rozvoje   
         Královéhradeckého kraje, které vyplývají z Generelu silniční dopravy 
         Královéhradeckého kraje – Ing. Háp. 
  11. Shrnutí výsledků studie "Studie příležitosti souvisejících s realizací záměru  
        výstavby rychlostní silnice R 11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" a studie 
       "Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R 11 na základě  
        jejich revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř - Trutnov" – Ing. Háp. 
12. Žádost města Rokytnice v Orlických horách – půjčka na předfinancování PD projektu  
      „Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v O.h. pro umístění stále muzejní expozice“ –  
      Ing. Jireš. 
13.  Žádost Města Nový Bydžov o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nákladů na 
       vybudování obslužné komunikace pro zpřístupnění areálu PZ Nový Bydžov – Zábědov 
       západ – H. Dohnálek. 
14. Projekt „Via Montana“ – vypracování společné příhraniční koncepce pro zlepšení 
      dopravní dostupnosti horských oblastí – Dolnoslezské vojvodství – H. Dohnálek. 
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15. Účelová dotace Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení  
      hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení Královéhradeckého kraje ve 
      výši 2,0 mil. Kč – Ing. Jireš, Ing. Roman.  
16. Žádost obce Batňovice – darování půjčky 320 000,- Kč  - Ing. Roman. 
17. Žádost obce Kuks – půjčka ve výši 980 000,- Kč -  Ing. Roman. 
18. Dotace na pokrytí provozních nákladů Královéhradecké labské o. p. s. ve výši 70,5 tis. Kč  
      – Ing. Roman. 
19. Účelová neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře KHK – Ing. Roman. 
20. Různé.      
     

   
 
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. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/185/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Martinu Berdychovou, Mgr. Jana Morávka  
4. Ověřovatele zápisu: Ing. Vladimír Derner  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 12. jednání VRRCR následovně: 
1. Usnesení VRRCR/12/170/2010 – Hospodářsky slabé oblasti – projednání materiálu ve výborech 
    zastupitelstva kraje. 
    Materiál byl projednán ve výboru finančním, následně bude projednán ve výboru pro dopravu a  
     výboru sociálním. 
2. Usnesení VRRCR/12/171/2010 – Investiční příležitosti – projednání materiálu ve výborech        
    zastupitelstva kraje. 
    Materiál byl projednán ve výboru finančním, následně bude projednán ve výboru pro dopravu a  
    výboru sociálním. 
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3. Usnesení VRRCR/12/181/2010 – Účelová dotace Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění  
    profesionalizace SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení  
    Královéhradeckého kraje ve výši 2,0 mil. Kč – předloženo na jednání VRRCR /13/2010 18. 2.  
    2010 – splněno. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/186/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 12. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 3. 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2010 – návrh dotací  - Ing. Jireš, RNDr. 
Holanová, R. Fodorová.   
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na rozdělení dotací z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na rok 2010 včetně doprovodného komentáře. Hodnotitelskou pracovní 
skupinou, ve složení ze členů VRRCR a administrátorů tohoto programu bylo doporučeno, 
vzhledem k alokované částce 25,0 mil. Kč, upřednostnit dotace v dt  1, dt 2 a dt 4 (vazba na dotační 
strategii kraje). V případě navýšení alokované částky v průběhu roku by bylo přistoupeno k dalšímu 
rozdělení dotací v dt 3 a dt5 s další podporou žádostí v dt 1 a dt 2. (Podpoření žádostí podaných 
v rámci vyhlášení programu z vytvořeného zásobníku). Bližší komentář k vyhodnocení jednotlivých 
žádostí přednesla RNDr. Holanová. K dispozici pro členy VRRCR byl záznam hodnotitelské 
pracovní skupiny.  
 
USNESENÍ VRRCR/13/187/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
  
I.      Bere na vědomí  
         1. Přehled žadatelů na poskytnutí dotace v jednotlivých dotačních titulech l – 5 
             z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010 s vyloučením 
             žádosti obce Černý Důl v dotačním titulu 4 – dotace úroku z úvěru. 
 
         2. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 1, 2, a 4 z Programu  
             obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010 s vyloučením žádosti obce  
             Černý Důl v dotačním titulu 4 – dotace úroku z úvěru. 
 
II.  Doporučuje 
           1. Seznam žadatelů na poskytnutí dotace jednotlivých dotačních titulech l – 5  
               z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010 s vyloučením 
               žádosti obce Černý Důl v dotačním titulu 4 – dotace úroku z úvěru zastupitelstvu ke  
               schválení. 
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           2. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 1, 2, a 4 z Programu  
               obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010 s vyloučením žádosti obce 
               Černý Důl v dotačním titulu 4 – dotace úroku z úvěru zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 3 (Mgr. Mojžíš, V. Hlostová, Bc. Klíma) 
 
 
K bodu 4. 
Vyhodnocení dotačního titulu RRD062010 – Podpora provozu cyklobusů v turistických 
regionech – Ing. Špelda. 
 
Členům VRRCR byl před dnem jednání zaslán materiál a následně v den jednání předložen na stůl, 
týkající se vyhodnocení dotačního titulu – Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
včetně záznamu hodnocení předloženích projektů. Na základě vyhlášení tohoto programu byl 
pořízen sběr žádostí. Počet podaných žádostí o podporu – 4. Nominovaná hodnotitelská pracovní 
skupina pro tento dotační titul posoudila předložené žádosti s doporučením podpořit všechny 4 
žádosti. Bližší komentář přednesl Ing. Špelda. 
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavil v 9,50 hod. J. Gangur. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/188/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Přehled žádostí dílčího programu RRD062010 – Podpora provozu cyklobusů v turistických 

regionech. 
 

II.  Doporučuje 
          Přehled žádostí dílčího programu RRD062010 – Podpora provozu cyklobusů v turistických 
           regionech zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 5. 
Regionální inovační strategie, závěrečné projednání – Ing. Roman, RNDr. Kučerová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál, týkající se Regionální inovační strategie Královéhradeckého 
kraje včetně příloh. Materiál byl představen formou prezentace RNDr. Kučerovou a Ing. 
Smetanovou. Materiál obsahoval strategickou a analytickou část. 
 
USNESENÍ VRRCR/13/189/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 Informaci a prezentaci k Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje. 

 
 

II.  Doporučuje 
 1. Zpracovateli projednat materiál ve výborech zastupitelstva: 

    Výbor pro životní prostředí a zemědělství; Výbor finanční; popřípadě další  
    výbory ZK. 
    Připomínky předložit oddělení RR k zapracování. 
2. Po projednání ve výborech zastupitelstva předložit k opakovanému projednání  
    ve VRRCR. 
3. Po projednání VRRCR předložit do zastupitelstva kraje jako informativní zprávu 
    v bodu Různém. 
4. Po schválení materiálu v zastupitelstvu zveřejnění na webu kraje.  
  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6. 
Návrh harmonogramu aktualizace dokumentu PRK 2011 – 2013 – Ing. Roman, RNDr. 
Kučerová.     
 
Členům VRRCR  byla poskytnuta prezentace návrhu harmonogramu aktualizace dokumentu 
Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2010 – 2013. Dodatečně byl zaslán materiál, týkající se 
samostatného dokumentu PRK – Program obnovy venkova KHK – přístupy k vymezení venkova 
v Královéhradeckém kraji – hranice počtu obyvatel. 
Jako samostatný dokument, navazující na PRK KHK, je Program obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013. Tento dokument by v reálu podléhal aktualizaci 
až v roce 2013 na další období. Vzhledem k tomu, že stávající hranice počtu obyvatel 2 000 včetně 
názvu venkovský a městský prostor byla předmětem diskuze, byl zpracován materiál, týkající se 
přístupu k vymezení venkova.  
Prezentaci k návrhu harmonogramu aktualizace PRK KHK přednesla RNDr. Kučerová, která 
konstatovala, že s tímto postupem aktualizace byla seznámena Krajská koordinační skupina, která 
ho schválila. Následnou prezentaci k vymezení venkova přednesla Mgr. Pourová.  
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Z předložených materiálů, týkajících se hranice počtu obyvatel, v převážné míře z jednotlivých 
šetření a dostupných podkladů se jako optimální jeví hranice 2 000 obyvatel. RNDr. Kučerová 
požádala přítomné o další náměty zadání pro šetření k vymezení venkova. Dostupnost dat na úrovni 
obcí je velmi problematická. Pohled na venkovský prostor z hlediska republikového je „těžko 
uchopitelný“.  
Ing. Roman doplnil, že výstupy MMR k vymezení venkova lze prezentovat formou semináře pro 
představitele obcí včetně instalace výstavy k tomuto tématu.  
Ing. Jireš uzavřel věcnou diskuzi s tím, že v květnu 2010 budou dány podněty ze strany VRRCR 
k zadanému tématu „venkovský prostor“. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/190/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci a prezentaci harmonogramu aktualizace dokumentu Programu rozvoje 
          Královéhradeckého kraje 2011 – 2013.  
 
II.  Doporučuje 
    1. Zpracovateli projednat materiál ve výborech zastupitelstva: 

    Výbor pro životní prostředí a zemědělství; Výbor finanční; popřípadě další  
    výbory ZK. 
    Připomínky předložit oddělení RR k zapracování. 
2. Zpracovateli projednat materiál s Krajskou organizací SPOV. 
3. Po projednání ve výborech zastupitelstva předložit k opakovanému projednání  
    ve VRRCR – 05/2010. 
4. Po projednání VRRCR předložit do zastupitelstva kraje jako informativní zprávu 
    v bodu Různém. 
5. Po schválení materiálu v zastupitelstvu zveřejnění na webu kraje.  
  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
           
K bodu 7. 
Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Královéhradeckým a 
Pardubickým krajem – Mgr.A. Kulhavá. 
 
Členům VRRCR byl dodatečně zaslán materiál, týkající se Memoranda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Bližší informace o společném 
jednání a následného výstupu sdělila Mgr.A. Kulhavá.  
Memorandum zakládá spolupráci mezi kraji ve společné práci na úkolech, překračujících rámec 
vymezený administrativními hranicemi krajů, k rozvoji hospodářské i sociální prosperity obyvatel, 
realizace společných a koordinovaných aktivit v oblasti cestovního ruchu včetně propagace. 
Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 
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USNESENÍ VRRCR/13/191/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí 
          Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Královéhradeckým a  
          Pardubickým krajem.  
 
II.      Doporučuje 
          Memorandu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Královéhradeckým a  
          Pardubickým krajem zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  
 
K bodu 8. 
Informace o konferenci v rámci veletrhu INFOTOUR „Šlechtická sídla a cestovní ruch“- 
Mgr.A. Kulhavá. 
 
 
Členům VRRCR byla zaslána informace o  konferenci v rámci veletrhu INFOTOUR „Šlechtická 
sídla a cestovní ruch“, kdy o  průběhu konference, programu  a pozvaných účastnících informovala 
Mgr.A. Kulhavá. Členům VRRCR byla rozdána pozvánka na konferenci, která se koná v termínu 
od 18. – 19. 3. 2010 v KC ALDIS HK. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/192/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
   
 

        Informace o konferenci v rámci veletrhu INFOROUR „Šlechtická sídla a cestovní  
        ruch“. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 9. 
Informace o průběhu pořizování návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje – Ing. Háp. 
 
Členům VRRCR byl (formou komentáře) prezentován materiál Informace o průběhu pořizování 
návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Ing. Hápem.  
 
K tomuto bodu byli členové informováni zejména o dosavadním vývoji dohodovacího řízení 
v rámci problematiky řešení kapacitní silnice S5 (I/35) navrhované v ZÚR KHK v úseku Úlibice – 
hranice KH kraje. V minulém týdnu se uskutečnilo na MMR jednání, kde bylo KH kraji 
doporučeno řešit tento záměr jako územní rezervu a to podle řešení zpracovaného v roce 2009 
firmou Valbek z Liberce s tím, že rozsah územní rezervy bude v ZÚR zpřesněn. Tímto řešením by 
mohla problematika být vyřešena. 
Dále byly podány aktuální informace o uplynulém a budoucím plánovaném průběhu pořizování 
návrhu ZÚR. 
Pro zdárné vydání návrhu ZÚR byly zejména zdůrazněny dva aspekty na který je třeba brát zřetel: 
1. učinit vše pro to, aby ZÚR KHK byla vydána nejpozději do poloviny roku 2011 (viz § 187 odst. 
3 stavebního zákona), 2. vycházet ze skutečnosti, že veškeré navrhované záměry vycházejí 
z Územně analytických podkladů a ostatních podkladů či dokumentů formou „objednávky“ 
příslušným subjektem veřejné správy, který se k navrhovanému záměru hlásí a budou mu z něho 
vyplývat i příslušné povinnosti ve smyslu § 101 stavebního zákona (viz předkupní právo). Z tohoto 
důvodu Odbor územního plánování provedl revizi a následně aktualizaci veškerých navrhovaných 
záměrů ve spolupráci s ostatními odbory z hlediska jejich působnosti.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/193/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
          1. Informaci a prezentaci o průběhu pořizování návrhu Zásad územního rozvoje   
              Královéhradeckého kraje. 
 
         2. Zohlednění dosažených výsledků jednání s dotčenými orgány v návrhu Zásad  
             územního rozvoje. V případě řešení kapacitní silnice S5 v úseku Úlibice - Rádelský  
             Mlýn  - Mnichovo Hradiště vymezené v Politice územního rozvoje 2008 budou  
             v návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako územní rezerva  
             řešeny upřesněné tři varianty koridoru vycházející ze studie označené jako „Studie  
             proveditelnosti a účelnosti silnice R35“ zpracované společností Valbek, spol. s r.o.  
             v roce 2009 za podmínky co nejmenšího omezení územních plánů dotčených obcí. 
              
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 10. 
Informace o probíhajícím posouzení a aktualizaci záměrů nadmístního významu v oblasti 
dopravy z hlediska jejich uplatnění v návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje, které vyplývají z Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje – Ing. Háp. 
 
Členům VRRCR byl (formou komentáře) prezentován materiál o probíhajícím posouzení a 
aktualizaci záměrů nemístního významu v oblasti dopravy z hlediska jejich uplatnění v návrhu 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které vyplývají z Generelu silniční dopravy 
Královéhradeckého kraje Ing. Hápem. V rámci toho byli členové VRRCR seznámeni 
s problematikou stanovení těchto záměrů a byl představen aktualizovaný seznam. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/194/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci a prezentaci o probíhajícím posouzení a aktualizaci záměrů nadmístního  
          významu v oblasti dopravy z hlediska jejich uplatnění v návrhu Zásad územního 
          rozvoje Královéhradeckého kraje, které vyplývají z Generelu silniční dopravy  
          Královéhradeckého kraje 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11. 
Shrnutí výsledků studie "Studie příležitosti souvisejících s realizací záměru výstavby 
rychlostní silnice R 11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" a studie "Analýza 
variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R 11 na základě jejich revizního 
posouzení a prověření v úseku Jaroměř - Trutnov" – Ing. Háp. 
 
Formou komentáře - prezentace byla členům VRRCR Ing. Hápem představena výsledná studie 
„Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R 11 v území obcí 
Kocbeře a Choustníkovo Hradiště“ a studie "Analýza variant koridorů navržených pro umístění 
rychlostní silnice R 11 na základě jejich revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř - 
Trutnov". 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/195/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci a prezentaci "Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby  
          rychlostní silnice R 11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" a studie  
          "Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R 11 na základě  
          jejich revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř - Trutnov". 
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II.      Doporučuje 
          1. "Studii příležitosti souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R 11 v 
               území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" k veřejné prezentaci v obcích  
               Kocbeře a Choustníkovo Hradiště a zveřejnění na webu kraje.  
 
          2. Zvážit zadání porovnávací studie stávající platné varianty s variantou navrhovanou  
              zástupci obcí.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 12. 
Žádost města Rokytnice v Orlických horách – půjčka na předfinancování PD projektu   
„Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v O.h. pro umístění stále muzejní expozice“ – Ing. Jireš. 
 
Žádost města Rokytnice v Orlických horách – půjčka na předfinancování PD projektu   „Obnova 
bývalé sýpky v Rokytnici v O.h. pro umístění stále muzejní expozice“ okomentoval PhDr. Mertlík, 
vedoucí oddělení kultury. Město Rokytnice v O. h. připravuje ve spolupráci s Muzeem a galerií 
Orlických hor se sídlem v Rychnově n. Kn. a Královéhradeckým krajem projekt na adaptaci bývalé 
sýpky na muzejní expozici muzea Orlických hor v Rokytnici v O.h. Město současně připravuje 
žádost o poskytnutí finančních prostředků z ROP NUTS II. SV, oblast podpory 3.1 – rozvoj 
základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Žádost se týká 
poskytnutí krátkodobé půjčky ve výši 700 tis. Kč na předfinancování projektové dokumentace 
projektu.  
 
USNESENÍ VRRCR/13/196/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost města Rokytnice v Orlických horách o poskytnutí půjčky ve výši 700 tis. Kč na 
          předfinancování projektové dokumentace projektu „Obnova bývalé sýpky v Rokytnici  
          v O.h. pro umístění stále muzejní expozice“. 
 
       
II.  Doporučuje 

Žádost města Rokytnice v Orlických horách o poskytnutí půjčky ve výši 700 tis. Kč na 
předfinancování projektové dokumentace projektu „Obnova bývalé sýpky v Rokytnici  
v O.h. pro umístění stále muzejní expozice“ zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 (1 z důvodů střetu zájmu) 
 
 
 
K bodu 13. 
Žádost Města Nový Bydžov o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nákladů na vybudování 
obslužné komunikace pro zpřístupnění areálu PZ Nový Bydžov – Zábědov západ – H. 
Dohnálek. 
 
Členům VRRCR byla zaslána žádost Města Nový Bydžov o poskytnutí účelové dotace ve výši 3,0 
mil. Kč na pokrytí nákladů na vybudování obslužné komunikace pro zpřístupnění areálu PZ Nový 
Bydžov – Zábědov západ. Žádost okomentoval Ing. Jireš za nepřítomného H. Dohnálka.   
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/197/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Žádost Města Nový Bydžov o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nákladů na 
vybudování obslužné komunikace pro zpřístupnění areálu PZ Nový Bydžov – Zábědov 
západ. 
 

II.      Nedoporučuje 
          Žádost Města Nový Bydžov o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nákladů na 
          vybudování obslužné komunikace pro zpřístupnění areálu PZ Nový Bydžov – Zábědov 
          západ. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 3 
 
 
K bodu 14. 
Projekt „Via Montana“ – vypracování společné příhraniční koncepce pro zlepšení dopravní 
dostupnosti horských oblastí – Dolnoslezské vojvodství – H. Dohnálek. 
 
Členům VRRCR byla zaslána informace k Projektu „Via Montana“ – vypracování společné 
příhraniční koncepce pro zlepšení dopravní dostupnosti horských oblastí – Dolnoslezské vojvodství. 
Dolnoslezské vojvodství zve Královéhradecký kraj k účasti v projektu, spolufinancovaném 



 Strana 12 (celkem 17)

z programu EÚS Centrální Evropa, do kterého plánuje připravit žádost o dotaci na výše citovanou 
koncepci. Žádost okomentoval Ing. Jireš za nepřítomného H. Dohnálka.   
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/198/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Výzvu Dolnoslezského vojvodství k účasti na projektu „Via Montana“ – vypracování 
společné příhraniční koncepce pro zlepšení dopravní dostupnosti horských oblastí – 
Dolnoslezské vojvodství. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 15. 
Účelová dotace Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení Královéhradeckého kraje ve výši 
2,0 mil. Kč – Ing. Jireš, Ing. Roman.  
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě kompletní informaci k návrhu na poskytnutí 
účelové dotace na „Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení Královéhradeckého kraje“ ve výši 2,0 mil. Kč. 
Tento návrh je rozborem činnosti Sdružení, přehledu o čerpání navrhované účelové dotace pro 
jednotlivé příjemce OSH KHK. Účelová dotace je v převážné míře na pokrytí režijních a mzdových 
nákladů, případně akcí, které mají charakter spolkového života. Sdružení zaměstnává 8 
zaměstnanců a má celkem 25 561 členů.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/199/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 

Informaci o Účelové dotaci Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace 
SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení 
Královéhradeckého kraje ve výši 2,0 mil. Kč. 
 

 
II.  Doporučuje 

Účelovou dotaci Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení Královéhradeckého kraje ve 
výši 2,0 mil. Kč zastupitelstvu ke schválení.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 0  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 16. 
Žádost obce Batňovice – darování půjčky 320 000,- Kč  - Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl dodatečně zaslán materiál, týkající se žádosti obce Batňovice na darování 
půjčky ve výši 320 000,- Kč.  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 13. 12. 2007, č. ZK/25/1636/2007 byla 
obci Batňovice schválena podpora v rámci vyhlášeného titulu SPD 200701 – Podpora přípravy 
projektů a zpracování žádostí o podporu, administrovaných oddělením regionálního rozvoje na 
základě uzavřené Smlouvy o půjčce PRK-SPD 200701/21 ve výši 390 000,- Kč za účelem úhrady 
způsobilých investičních výdajů na zpracování (pořízení) nezbytně souvisejících příloh a projektové 
dokumentace projektu „Multifunkční dům Batňovice – rekonstrukce kulturního domu čp. 106“. 
Termín splatnosti půjčky, stanovený smlouvou PRK-SPD 200701/21, byl na základě žádosti obce 
Batňovice prodloužen uzavřením Dodatku č.1. k uvedené smlouvě s podmínkou úhrady úroku ve 
výši 5% z dlužné částky.  
Obec Batňovice požádala o darování části poskytnuté půjčky ve výši 320 000,- Kč s doložením 
potřebných dokladů, ze kterých bylo zjištěno porušení některých ustanovení Smlouvy. 
Na základě výše uvedených skutečností poskytovatel navrhuje přijmout nesouhlasné stanovisko 
k podané žádosti dlužníka.  
Dále požadovat v plném rozsahu úhradu úroků ke dni splatnosti půjčky, včetně příslušných sankcí 
vyplývajících ze smluvního vztahu smlouvy o půjčce PRK-SPD 200701/21. Souhlasí s prominutím 
sankce ve výši 3 370,- Kč.  
  
USNESENÍ VRRCR/13/200/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 

Žádost obce Batňovice na darování půjčky ve výši 320 000,- Kč a prominutí sankce ve 
výši 3 370,- Kč vyplývající ze smlouvy.  
 

II.  Nedoporučuje 
Žádost obce Batňovice na darování půjčky ve výši 
320 000,- Kč. 
 

III.  Doporučuje 
Prominutí sankce ve výši 3 370,- Kč vyplývající ze 
smlouvy s obcí Batňovice. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 
 
  
K bodu 17 
Žádost obce Kuks – půjčka ve výši 970 000,- Kč -  Ing. Roman. 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 13. 12. 2007, č. ZK/25/1636/2007 byla 
obci Kuks schválena podpora v rámci vyhlášeného titulu SPD 200701 – Podpora přípravy projektů 
a zpracování žádostí o podporu, administrovaných oddělením regionálního rozvoje na základě 
uzavřené Smlouvy o půjčce PRK-SPD 200701/03 ve výši 970 000,- Kč za účelem úhrady 
způsobilých investičních výdajů na zpracování (pořízení) nezbytně souvisejících příloh a projektové 
dokumentace projektu „Rekonstrukce místní komunikace v centru obce“. 
Termín splatnosti půjčky, stanovený smlouvou PRK-SPD 200701/03, byl na základě žádosti obce 
Kuks prodloužen uzavřením Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě. Na základě žádosti obce Kuks, ve 
kterém žádá poskytovatele o vypracování Dodatku č. 2 Smlouvy a zohlednění termínu ukončení 
projektu a jeho prodloužení do 31. 5. 2011 s využitím půjčky ve výši 970 000,- Kč. 
 
USNESENÍ VRRCR/13/201/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Žádost obce Kuks na prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2011 s využitím 
půjčky ve výši 970 000,- Kč. 
 

 
II.  Doporučuje 

1. Žádost obce Kuks na prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2011  
    s využitím půjčky ve výši 970 000,- Kč zastupitelstvu ke schválení.  
2. Prominutí sankce v rámci uzavřené smlouvy s obcí Kuks. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 18 
Dotace na pokrytí provozních nákladů Královéhradecké labské o. p. s. ve výši 70,5 tis. Kč  
 – Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě žádost o dotaci Královéhradecké labské o.p.s. na 
pokrytí provozních nákladů ve výši 70 500,- Kč. Na základě zastupitelstvem kraje schválené 
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Zakládací smlouvy Královéhradecké labské o. p. s., založené z důvodu realizace projektu „Lodí 
z Hradce Králové přes Josefov do Kuksu“. Zakladatelé se zavázali podílet se na financování a 
podpoře činnosti této společnosti ze svých rozpočtů. V roce 2009 byla z rozpočtu kraje poskytnuta 
neinvestiční dotace na krytí provozních nákladů společnosti. V letošním roce byla zaslána výzva 
společnosti k zaslání finančního příspěvku na úhradu provozních nákladů. Výše příspěvku vychází 
z rozpočtu společnosti na rok 2010, jehož celková výše je 150 000,- Kč a podíl kraje činí 70 500,- 
Kč. 
 
V průběhu jednání  VRRCR se omluvil Ing. Derner  ve 12,40 hod.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/202/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Výzvu Královéhradecké labské o. p. s. na poskytnutí příspěvku ve výši 70 500,- Kč na  
pokrytí provozních nákladů společnosti. 
 

 
II.  Doporučuje 

Výzvu Královéhradecké labské o. p. s. na poskytnutí příspěvku ve výši 70 500,- Kč na  
pokrytí provozních nákladů společnosti ke schválení.  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
K bodu 19 
Účelová neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře KHK – Ing. Roman. 
 
Na základě žádosti Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, která požádala o 
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2,0 mil. Kč na pokrytí mzdových nákladů, včetně odvodů 
sociálního a zdravotního pojištění, cestovní náklady, režijní a ostatní náklady nutné na realizaci 
aktivit: Konzultační a poradenský servis, mezinárodní spolupráce, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, oblast vědy, výzkumu a inovací, rozvoje podnikatelského prostředí v česko-
polském příhraničí, propagace, výstavy a marketing, oblast energetiky, rozvoje dopravní 
infrastruktury, oblast lidských zdrojů, venkova a zemědělství.   
 
Z věcné diskuze vyplynul návrh požadavku p. Lusky, prezentovat Krajskou hospodářskou komoru 
KHK ve VRRCR – 08/2010. 
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USNESENÍ VRRCR/13/203/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Účelovou neinvestiční dotaci Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje ve 
výši 2,0 mil. Kč.  

 
II.  Doporučuje 

Účelovou neinvestiční dotaci Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje  
ve výši 2,0 mil. Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 20) 
Různé 
 
V bodu různém informovala R. Fodorová o konání Dnu malých obcí Praha dne 2. 3. 2010, na 
kterém budou slavnostně podepsány podmínky soutěže Vesnice roku 2010 a soutěž tak bude pro 
tento rok vyhlášena.  
 
 
 
K bodu 20.1 
Žádost obce Žernov na dofinancování podílu dotace MMR za první místo v krajské soutěži 
Vesnice roku 2009 a 3. místo v celostátní soutěži. 
 
Žádost obce Žernov citoval Ing. Jireš s požadavkem jejího doplnění o chybějící údaje: 
1. Název projektu. 
2. Charakter projektu (investiční nebo neinvestiční). 
3. Rozpočtované náklady projektu celkem. 
4. Kopii žádosti o dotaci MMR. 
5. Výše podpory MMR  - 80 %  skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/204/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 

Žádost obce Žernov na dofinancování podílu dotace MMR za první místo v krajské 
soutěži Vesnice roku 2009 a 3. místo v celostátní soutěži. 
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II.  Doporučuje 
Po doplnění potřebných údajů předložit k administraci poskytovatele k následnému 
projednání ve VRRCR.  

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 (podjatost) 
 
 
 
 
Řádné jednání VRRCR 18. 3. 2010 v 9,30 hodin – změna vyhrazena. 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Derner                                          ………………………… 
 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
Jednání skončeno: 13:20 hodin 
 
 
 


