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Zápis 
 

z  14. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 3. 2010 od 09:30 hodin v zasedací místnosti N2.903 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

 
Přítomni : dle prezenční listiny     
 
Omluveni: Ing. RSDr. Otakar Ruml 
 
Návrh programu: 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Účelová investiční dotace obce Orlické Záhoří ve výši 690 000,- Kč – kurzový rozdíl na 

nákup rolby. 
4. Žádost obce Orlické Záhoří o prodloužení termínu splatnosti půjček – Ing. Roman 
5. Žádost města Žacléř o poskytnutí finančního daru. 
6. Žádost Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje o 

prodloužení termínu splatnosti půjčky.  
7. Informace o realizaci aktivit projektu CPP KHK I. 
8. Návrh na uspořádání semináře pro podnikatele včetně projednání návrhu na jeho 

program. 
9. Informace o výzvách 3.1 a 3.2 z ROPu. 
10. Různé. 
 
 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu 
6. zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva KHK v 09:30 hod. 
zahájil a dále řídil předseda výboru Ing. Rostislav Jireš. Konstatoval, že výbor je usnášení 
schopný. Celkem bylo přítomno 9 členů výboru. 
Bylo navrženo zařadit do programu jako bod č. 3 „Zapojení výsledku hospodaření za rok 
2009 do 1. úpravy rozpočtu 2010“. Materiál se bude projednávat v Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje dne 25. 3. 2010. Ostatní body programu budou projednány v pořadí, 
v jakém jsou uvedené na pozvánce. 

Nový návrh programu: 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Zapojení výsledku hospodaření za rok 2009 do 1. úpravy rozpočtu 2010 
4. Účelová investiční dotace obce Orlické Záhoří ve výši 690 000,- Kč – kurzový rozdíl 

na nákup rolby. 
5. Žádost obce Orlické Záhoří o prodloužení termínu splatnosti půjček. 
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6. Žádost města Žacléř o poskytnutí finančního daru.  
7. Žádost Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje o 

prodloužení termínu splatnosti půjčky  
8. Informace o realizaci aktivit projektu CPP KHK I.  
9. Návrh na uspořádání semináře pro podnikatele včetně projednání návrhu na jeho 

program. 
10. Informace o výzvách 3.1 a 3.2 z ROPu. 
11. Různé. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
 Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ VRRCR/14/205/2010 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s   c   h   v   a   l   u   j   e    
     program 14 zasedání výboru pro  regionální rozvoj a cestovní ruch  

Výbor pro dopravu schválil hosty, kteří byli pozvaní v souvislosti s projednávanými body 
programu 14. zasedání výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch.  

Jedná se o tyto hosty: 

− Mg.A. M. Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, 
− Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, 
− Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí odboru grantů a dotací, 
− Bc. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací, 
− Ing. M. Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje,  
− Ing. Lenka Menzelová, odd. CR, 
− Irena Nekovářová, oddělení regionálního rozvoje. 

Omluveny: 

− Renata Fodorová, tajemnice výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch – dovolená, 
− Ing. Vlasta Kratochvílová, vedoucí oddělení cestovního ruchu – účast na konferenci 

„Šlechtická sídla a cestovní ruch“.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
 Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ VRRCR/14/206/2010 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s   c   h   v   a   l   u   j   e    
     hosty 6.  zasedání výboru pro  regionální rozvoj a cestovní ruch:  

− Mg.A. M. Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 
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kultury, 
− Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, 
− Ing. Vladimír Soběslav, vedoucí odboru grantů a dotací, 
− Bc. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací, 
− Ing. M. Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, 
− Ing. Lenka Menzelová, odd. CR, 
− Irena Nekovářová, oddělení regionálního rozvoje. 

 
Výbor pro dopravu určil Mgr. Martinu Berdychovou pro přípravu návrhů usnesení.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
 Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ VRRCR/14/207/2010 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s   c   h   v   a   l   u   j   e    
     Mgr. Martinu Berdychovou pro přípravu návrhů usnesení 14.  zasedání výboru pro 

regionální rozvoj a cestovní ruch konaného dne 18. 3. 2010. 
 
Výbor pro dopravu zvolil Ing. Vladimíra Dernera a Mgr. Jiřího Štěpána jako ověřovatele 
zápisu z 14. zasedání výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch konaného dne 18. 3. 2010.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ VRRCR/14/208/2010 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s   c   h   v   a   l   u   j   e    
     Ing. Vladimíra Dernera a Mgr. Jiřího Štěpána jako ověřovatele zápisu z 14. 

zasedání výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch konaného dne 18. 3. 2010. 
 
Jako zapisovatelka byla určena Irena Nekovářová, odd. regionálního rozvoje. 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola usnesení z minulého jednání  
 
Všechna usnesení byla splněná. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ VRRCR/14/209/2010 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. S  o  u  h  l   a  s   í 
     se zápisem a kontrolou plnění usnesení z 13. zasedání výboru pro  regionální 

rozvoj a cestovní ruch  konaného dne 18. 2. 2010 bez připomínek. 
 
 
 
K bodu 3. 
Zapojení výsledku hospodaření za rok 2009 do 1. úpravy rozpočtu 2010 
Všichni členové materiál obdrželi v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu dne 17. 3. 
2010 a ve fyzické podobě jako materiál na „stůl“. Důvodem bylo, že materiál byl projednaný 
ve středu 17. 3. 2010 na schůzi Rady. 
Mg.A. Martina Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, 
informovala o určení finančních prostředků pro jednotlivé kapitoly v rámci odboru 
regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury. 

Oddělení cestovního ruchu původně nárokovalo 1,5 mil. Kč. Schváleno bylo 810 000,-- Kč. 
Tyto finanční prostředky budou rozdělené na podporu lyžařských běžeckých tras a pořádání 
prezentačních propagačních akcí. Rozdělení bylo provedeno v souladu s dotační strategií 
kraje.  

Pro oddělení regionálního rozvoje v rámci finančních prostředků určených na poskytnutí 
dotací bylo nárokováno 6 600 tis. Kč a bylo přiděleno 6 106 tis. Kč. Tyto finanční prostředky 
jsou určené pro dotační tituly 

- vyhlášení dotačního titulu Program podpory technického vybavení obcí s jednotkami 
požární ochrany ve výši 3 mil. Kč,  

- Podpora cyklodopravy v návaznosti na koncepci cyklodopravy ve výši 1,5 mil. Kč, 

- Podpora místních akčních skupin ve výši 2,1 mil. Kč. 
Pokud bude návrh na všechny tyto programy schválený, bude se muset snížit některá z výše 
uvedených částek o cca 500 tis. Kč. 
Program obnovy venkova je posílený o částku ve výši 17,5 mil Kč. 

Přehled potřeby finanční prostředků dle jednotlivých kapitol: 
Kapitola 39 – regionální rozvoj: 

- Hospodářská komora    2 mil. Kč 
- Obec Humburky – výstavba obytné zóny 2 mil. Kč 

Kapitola 11 – běžné výdaje – cestovní ruch: 
- Úprava grafiky uvítacích tabulí   
- Individuálního dotace v oblasti cestovního ruchá 500 tis. Kč 
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Kapitola 12 – správa majetku: 
- Průmyslová zóna Solnice – Kvasice na výkup pozemků cca 10 mil Kč (pro letošní rok) 

(do konce roku 2011 je potřeba částka ve výši 22 mil.). 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
  
USNESENÍ VRRCR/14/210/2010 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. P  r  o  j  e  d  n  a  l 
     předložený materiál Přehled zapojení výsledku hospodaření z r. 2009 a prostředků 

z rezervy kraje 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/211/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. d   o   p   o   r   u   č   u    j   e   
   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit zapojení výsledku hospodaření z 

r. 2009 a prostředků z rezervy kraje dle předloženého materiálu s výjimkou 
poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč (viz usnesení č. VRRCR/14/224/2010) 
s doporučením převést tyto finanční prostředky do POV (viz usnesení č. 
VRRCR/14/225/2010) 

 
 
 
K bodu 4 
Účelová investiční dotace obce Orlické Záhoří ve výši 690 000,- Kč – kurzový rozdíl na 
nákup rolby 
Všichni členové materiál obdrželi v elektronické podobě. 

Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, požádal o omluvení za 
pozdní příchod z důvodu své účasti na zahájení konference „Šlechtická sídla a cestovní ruch“. 

V loňském roce dvě obce, tj. Olešnice v Orlických horách a Orlické Záhoří, na česko-polském 
pohraničí realizovaly z programu přeshraniční spolupráce projekt na pořízení specielní 
techniky pro údržbu běžeckých tras. Obě obce obdržely na základě zpracovaného projektu 
s rozpočtem dotace. Největší položku projektu tvořil nákup techniky – specielní rolby.  
Olešnice v Orlických horách v loňském roce požádala o podporu. Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje rozhodlo, že obci Olešnice v Orlických horách bude poskytnuta 
podpora na úhradu kurzových ztrát ve výši 400 000,-- Kč. Kurzové ztráty vznikly v důsledku 
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pádu Eura (€). V případě Olešnice se jednalo o celkovou částku ve výši 1 mil. Kč (s úroky a 
dalšími náklady s tím spojenými). Zbývajících 600 000,-- Kč zůstalo na vrub obce. 
Jedná se o neziskovou činnost pro veřejnost, udržované běžecké trasy se nedají zpoplatnit. 
Vzhledem k tomu, že Orlické hory nepatří k masově navštěvovaným lokalitám, může tato 
aktivita přispět k rozvoji cestovního ruchu v Orlických horách v zimním období.  

Obec Orlické Záhoří žádá o podporu z důvodu, že finalizací projektu mělo být vybudování 
lyžařského areálu. Tento projekt nebyl schválený v rámci schvalovacího procesu EIA. Navíc 
se obec v současné době nachází v tíživé finanční situaci. Proto stejně jako obec Olešnice 
v Orlických horách požádaly o úhradu kurzových ztrát v důsledku pádu € v rámci úhrady 
úroků z úvěrů. Částka ve výši 690 000,-- Kč je zahrnuta v návrhu rozpočtu. Navíc údržba 
lyžařských tras je využívána na větším území, tzn. rolba je tak využívána dalšími obcemi, 
jako např. Bartošovice v Orlických horách, Říčky, část obce Deštné, ale i na území Polska (v 
rámci společného projektu). Dotaci doporučuje poskytnout. 

Ing. Rostislav Jireš, předseda výboru, doplnil, že prostředky jsou částečně poskytovány 
z finančních prostředků určených na grant Podpora běžeckých tras. Hrozí nebezpečí, že budou 
v příštím roce doručovány další podobné žádosti. Navíc by se tím snížil objem finančních 
prostředků určených pro účely grantu Podpora běžeckých tras.  
+ 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  6  
         Proti  0  
         Zdržel se 5 

 
USNESENÍ VRRCR/14/212/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. n  e  s   o   u   h   l    a   s   í  
    s poskytnutím účelové neinvestiční dotace obce Orlické Záhoří ve výši 690 000,-- 

Kč – kurzový rozdíl na nákup rolby. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  6  
         Proti  0  
         Zdržel se 5 

 
USNESENÍ VRRCR/14/213/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. n  e  d   o   p   o   r   u   č   u    j   e   
   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace obce Orlické Záhoří ve výši 690 000,-- Kč – kurzový rozdíl na nákup rolby. 
 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  6  
         Proti  0  
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         Zdržel se 5 
 
USNESENÍ VRRCR/14/214/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. d   o   p   o   r   u   č   u    j   e   
   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit převedení částky ve výši 

690 000,-- Kč do grantu na údržbu a tvorbu lyžařských běžeckých tras. 
 
 
 

K bodu 5 
Žádost obce Orlické Záhoří o prodloužení termínu splatnosti půjček 
Všichni členové materiál obdrželi v elektronické podobě. 

Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, seznámil s žádostí obce Orlické 
Záhoří o prodloužení termínu splatnosti půjčky.  

Obec obdržela půjčku ve výši 980 000,-- Kč na tehdy připravovaný grant Podpora přípravy 
projektu na projekt integrovaný rozvoj obce. Protože tento projekt nebyl schválený, Obec 
požádala o prodloužení termínu splatnosti půjčky. Žádost byla odsouhlasena za podmínky 
ročního úročení půjčky ve výši 5 % s termínem splatnosti do 10. 4. 2010. Obec opětovně žádá 
o prodloužení termínu splatnosti půjčky do 31. 12. 2010. 

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

 
USNESENÍ VRRCR/14/215/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. s   o   u   h   l    a   s   í  
     s prodloužením termínu splatnosti půjčky obci Orlické Záhoří do 31. 12. 2010 za 

předpokladu běžného úročení ve výši 5 %. 
 

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

 
USNESENÍ VRRCR/14/216/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. d   o   p   o   r   u   č   u    j   e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení termínu splatnosti 

půjčky obci Orlické Záhoří do 31. 12. 2010 za předpokladu běžného úročení ve 
výši 5 %. 
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K bodu 6 
Žádost města Žacléř o poskytnutí finančního daru 
Všichni členové materiál obdrželi v elektronické podobě. 
Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, seznámil s žádostí města Žacléř 
o poskytnutí finančního daru. Jedná se o stejný případ jako u předchozího bodu. 
Město Žacléř obdrželo půjčku ve výši 980 000,-- Kč na rozšíření kanalizace a zásobování 
města Žacléř pitnou vodou. Žádost, kterou město předložilo, nebyla schválená z důvodu, že 
projekt je rozsáhlý. Město následně požádalo o prodloužení termínu splatnosti půjčky a 
projekt byl rozdělený na dvě části – rozšíření kanalizace a na zásobování pitnou vodou. Takto 
zpracovaný projekt byl schválený za podmínky běžného úročení ve výši 5 % s termínem 
splatnosti 6. 5. 2010. Město Žacléř následně požádalo o darování části půjčky ve výši 
294 000,-- Kč. Město má schválené dva projekty a jeden projekt je v realizaci.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  0  
         Zdržel se 2 

 
USNESENÍ VRRCR/14/217/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. n  e  s   o   u   h   l    a   s   í  
    s poskytnutím finančního daru pro město Žacléř. 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  0  
         Zdržel se 2 

 
USNESENÍ VRRCR/14/218/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. n  e  d   o   p   o   r   u   č   u    j   e   
   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančního daru pro 

město Žacléř 
 
 
 

K bodu 7 
Žádost Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje o 
prodloužení termínu splatnosti půjčky 
Všichni členové materiál obdrželi v elektronické podobě. 
Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, seznámil s žádostí Krajské 
organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje (dále jen „Spolek“). 
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Spolek obdržel od Královéhradeckého kraje půjčku ve výši 1 300 tis. Kč na projekt ve 
vzdělávání k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje. Později Spolek požádal o změnu 
charakteru půjčky, a to z investiční na neinvestiční. Královéhradecký kraj žádosti vyhověl a se 
Spolkem byl uzavřený dodatek č. 1 k podepsané smlouvě s termínem splatnosti půjčky k 11. 
5. 2010. Současně byla podaná žádost o prodloužení půjčky do 20. 8. 2010.  

Projekt již byl předložený a je podpořený z Programu obnovy venkova, ale hrozí 
administrativní zdržení k doručení finančních prostředků na účet Spolku. Z tohoto důvodu je 
ohrožené dodržení termínu splatnosti půjčky.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
         Nehlasovala 1 – Mgr. Martina Berdychová – z důvodu konfliktu zájmu 

 
USNESENÍ VRRCR/14/219/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. s   o   u   h   l    a   s   í  
     s prodloužením termínu splatnosti půjčky pro Krajskou organizaci Spolku pro 

obnovu venkova Královéhradeckého kraje o 3,5 měsíce. 
 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
         Nehlasovala 1 – Mgr. Martina Berdychová – z důvodu konfliktu zájmu 

 
USNESENÍ VRRCR/14/220/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. d   o   p   o   r   u   č   u    j   e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení termínu splatnosti 

půjčky pro Krajskou organizaci Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého 
kraje o 3,5 měsíce. 

 
 
 

K bodu 8 
Informace o realizaci aktivit projektu CPP KHK I 
Všichni členové materiál obdrželi v elektronické podobě. 
Ing. Lenka Menzelová, projektová manažerka, předložený materiál.  
Jedna aktivita v rámci projektu proběhla. Ve dnech 12. a 14. 5. 2010 bude uspořádaná druhá 
s cílem představit dvě další turisticky významná území kraje – Krkonoše, Podkrkonoší a 
Český ráj. Na tuto prezentaci jsou pozvaní i zahraniční hosté, tj. novináři z Polska, Holandska 
a Belgie. Poté bude uspořádán další mezinárodní prezentace dalších novinářů a odborníků. 
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Další mediální kampaň využívá autobusy, tj. pojízdného informačního centra. Autobus 
navštíví především metropole v jednotlivých krajích České republiky, ale i ostatních velkých 
měst. Tato kampaň je určená pro tuzemské turisty s nabídkou pro cestovní ruch.  
 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/221/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. b   e   r   e      n  a     v   ě  d  o  m  í 
     informaci o realizaci aktivit projektu CPP KHK I. 

 
 
 

K bodu 9 
Návrh na uspořádání semináře pro podnikatele včetně projednání návrhu na jeho 
program. 
Všichni členové materiál obdrželi v elektronické podobě. 
Mg.A. Martina Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, 
materiál doplnila, že termín semináře není přesně určený. Předpokládá, že proběhne v červnu 
nebo v září. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/222/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
I. b   e   r   e      n  a     v   ě  d  o  m  í 
     informaci o připravovaném semináři pro podnikatele včetně návrhu na jeho 

program. 
 
 
 

K bodu 10 
Informace o výzvách 3.1 a 3.2 z ROPu 
Všichni členové materiál obdrželi ve fyzické podobě jako materiál na „stůl“. 

Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, doplnil, že se jedná o schválené 
projekty.  
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Ve výzvě 3.1 jsou zahrnuté projekty na způsobilé výdaje za 9 mld. Kč, z toho: 

− pro Královéhradecký kraj 17 projektů se způsobilými výdaji ve výši 880 mil. Kč, 
− pro Pardubický kraj  13 projektů se způsobilými výdaji ve výši 636 mil. Kč, 
− pro Liberecký kraj  12 projektů se způsobilými výdaji ve výši 467 mil. Kč. 
 
Ve výzvě 3.2 jsou zahrnuté projekty na způsobilé výdaje za 188 mil. Kč, z toho: 

− pro Královéhradecký kraj 4 projekty se způsobilými výdaji ve výši 44 mil. Kč, 
− pro Pardubický kraj  7 projektů se způsobilými výdaji ve výši 32 mil. Kč, 
− pro Liberecký kraj  4 projekty se způsobilými výdaji ve výši 26 mil. Kč. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/223/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
I. b   e   r   e      n  a     v   ě  d  o  m  í 
     informaci o výzvách 3.1 a 3.2 z  Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod. 
 
 
 

K bodu 11 
Různé 
 
11.1 Žádost obce Humburky o dotaci ve výši 2,0 mil. Kč na oddílnou splaškovou 

kanalizaci a přípravu pozemků pro výstavbu obytné zóny 
Všichni členové materiál obdrželi ve fyzické podobě jako materiál na „stůl“. 
Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana, doplnil, že Program obnovy venkova má být 
navýšený ve 2. Etapě o 20 mil. Kč. Finanční prostředky pro obec Humburky by měly 
být čerpány z těchto navýšených prostředků z Programu obnovy venkova.  

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/224/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. n  e  s   o   u   h   l    a   s   í  
    s poskytnutím dotace ve výši 2,0 mil. Kč na oddílnou splaškovou kanalizaci a 

přípravu pozemků pro výstavbu obytné zóny v obci Humburky 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/225/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. d   o   p   o   r   u   č   u    j   e   
   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit předsunutí částky ve výši 2,0 mil. 

Kč uvedených v přehledu zapojení výsledku hospodaření za rok 2009 do 1. úpravy 
rozpočtu 2010 v rezervě kraje pro obec Humburky na oddílnou splaškovou 
kanalizaci a přípravu pozemků pro výstavbu obytné zóny v obci Humburky na 
posílení Programu obnovy venkova – tj. z kapitoly 39 – regionální rozvoj do 
kapitoly 13 - POV.  

 
 

11.2 Expozice modelářství a dětské tvořivosti/dětská železnice  
Všichni členové materiál obdrželi ve fyzické podobě jako materiál na „stůl“. 

Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana, připomenul, že v Hradci Králové probíhá akce 
pod názvem „Setkání paromilů“. Toto setkání organizuje skupina nadšenců se snahou 
o oživení historie především oslovením mladé generace. Tyto aktivity přispívají při 
výchově a vzdělávání mládeže.  

„Setkání paromilů“ je každoročně podporováno městem Hradec Králové i 
Královéhradeckým kraje. Ze strany domácí veřejnosti, ale i zahraničních návštěvníků, 
je o akci velký zájem.  
V této souvislosti byl připravený projekt. Projekt zpracovali zástupci Sdružení přátel 
parních strojů města Hradce Králové (dále jen „Sdružení“). Původně bylo cílem 
realizovat evropský projekt prostřednictvím evropského programu. Vzhledem 
k nevyjasněným majetkovým vztahům u dotčených pozemků na Magistrátu v Hradci 
Králové, a z důvodu vysokých nároků na finanční prostředky u projektů 
financovaných z ROP, bylo od projektu ustoupeno.  
Protože se ale do projektu se zapojili soukromí sponzoři, bylo nakonec využito 
možnosti zakoupit v zahraničí potřebné zařízení s další výrobou v tuzemsku za 
podstatně příznivějších finančních podmínek ve výši 700 000,--. Celkové náklady by 
měly být ve výši cca 1 200 tis. Kč. Případné zbývající náklady uhradí členové 
Sdružení.  

Členové Sdružení žádají Královéhradecký kraj o podporu ve výši 350 000 ,-- Kč. O 
stejnou podporu jim přislíbilo vedení města Hradce Králové za předpokladu, že 
stejnou částkou přispěje kraj. Město Hradec Králové schválilo pronájem pozemků pro 
tento účel na náměstí 5. května v Hradci Králové. O příspěvku města Hradec Králové 
a Královéhradeckého kraje se hovořilo na společném jednání obou rad. Finanční 
prostředky jsou v rozpočtu již zahrnuté. 
Projekt by měl významným způsobem přispět i z hlediska cestovního ruchu. 

Diskuze: 
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- Rada města přislíbila bezplatný pronájem pozemku pro vybudování kolejiště a 
úhradu nákladu spojených s provozem vláčků; 

- problémem pouze je, že dotčené pozemky jsou v územním plánu města 
zahrnuty pro stavbu podzemních garáží – projekt však není přímo ohrožený; 

- bylo by vhodné, aby členové Sdružení prezentovali projekt na výboru pro 
regionální rozvoj a cestovní ruch; 

- plánovaný termín zprovoznění v 1. června 2010 na den dětí není reálný. 
 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/226/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. ž  á  d  á    
    o prezentaci projektu „Dětská železnice“. 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/227/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. d   o   p   o   r   u   č   u    j   e   
   Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit uvolnit částku ve výši 350 000,-- 

Kč pro projekt „Dětská železnice“ z kapitoly 11 – cestovní ruch, individuální 
dotace v oblasti cestovního ruchu.  

 
 

11.3 Předvyhodnocení grantů – Profesionalizace svazků obcí a Pořízení aktualizace a 
digitalizace územních plánů 

- je nutné dohodnout setkání hodnotitelů 
- členové komisí: 

• Profesionalizace svazků obcí 
Ø Mgr. Martina Berdychová 
Ø Bc. Karel Klíma 
Ø Vladislav Friml 
Ø Ing. Pavlína Peršinová 
Ø Ing. Jan Špelda 

• Pořízení aktualizace a digitalizace územních plánů 
Ø Ing. Rostislav Jireš 
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Ø Petr Luska 
Ø Ing. RSDr. Otakar Ruml 
Ø Ing. Pavlína Peršinová 
Ø Ing. Jan Špelda 

Bc. Marcel Zadrobílek, vedoucí odd. krajských dotací, informoval o jednotlivých 
dotačních titulech. 

Profesionalizace svazků obcí  
- bylo doručeno 35 žádostí –  

• z toho 1 žádost z Mikroregionu Hustířanka DSO byla doručena po termínu 
výzvy 
Ø žádost není v souladu s podmínkami 
Ø nebyla podána prostřednictvím aplikace Benefit 7 
Ø důvodem nedodržení podmínek byly osobní důvodu předsedy svazku – 

písemně požádali o přijetí žádosti 
- alokovaná částka – 2 mil Kč – doručené žádosti jsou v celkové výši 3,8 mil. 

Kč. 

Pořízení aktualizace a digitalizace územních plánů 
- bylo doručeno 16 žádost; 
- je prověřována oprávněnost požadavků; 
- alokovaná částka není vyčerpaná – na přerozdělení zbývá částka ve výši 

343 300,-- Kč. 
 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  2  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/228/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. z   a   ř   a   z   u   j   e  
   žádost Mikroregionu Hustířanka DSO do grantu RDD 022010 Profesionalizace 

svazku obcí. 
 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  2  
         Zdržel se 0 

 
USNESENÍ VRRCR/14/229/2010 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. d   o   p   o   r   u   č  u  j   e  
   posoudit žádost Mikroregionu Hustířanka DSO v rámci hodnocení grantu RDD 

022010 Profesionalizace svazku obcí. 
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11.4  Bc. Karel Klíma 

- doporučuje věnovat větší péči při schvalování podmínek u vyhlašovaných 
grantů a neměnit podmínky či pravidla až po vyhlášení grantů, 

- zdůvodnit poskytování grantu. 

 
Ing. Rostislav Jireš  

- ke změně pravidel došlo na výboru s ohledem na kontext doby, času a 
získaných zkušeností, 

- teprve po uvolnění finančních prostředků se objevují problémy, se kterými se 
původně nepočítalo, 

- pravidla nejsou měněna svévolně. 
Mgr. Libor Mojžíš 

- nesouhlasí s kritériem velikosti obcí, počtu obyvatel, či počtu obcí ve svazku. 
Vladislav Friml 

- doporučuje, aby byly uspokojeny všechny žádající svazky. 
  
11.5 Bc. Karel Klíma 

1. Upozornil, že ze strany Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje není 
dodržováno značení významných cílů cestovního ruchu, 

2. Informoval, že dle jeho informací Sdružení historických sídel Čech a Moravy pro 
příští rok uvolnilo částku ve výši cca 9 mil. Kč na propagaci významných 
památek. Z tohoto seznamu vypadl Královéhradecký kraj z důvodu, protože v 
regionu chybí v této oblasti vítěz. Doporučuje kontaktovat Sdružení historických 
sídel Čech a Moravy a jednat o zařazení Královéhradeckého kraje do jejich 
propagačních materiálů. 

Mg.A. Martina Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 
kultury 
1. Poděkovala za upozornění, týkající se značení významných cílů cestovního ruchu. 

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje požádala o prodloužení termínu 
splnění ustavení tohoto značení z důvodu velkého pracovního vytížení.  

2. Informovala, že budou činěny kroky v oblasti spolupráce se Sdružením 
historických sídel Čech a Moravy.  

  
11.6 Ing. Rostislav Jireš 

- informoval o projednávání problematiky týkající se hospodářsky slabých 
oblastí a investičních příležitost (viz 12. zasedání VRRCR).  

• problematika hospodářsky slabých oblastí byla projednána: 
Ø finanční výbor – 11. 2. 2010 
Ø sociální výbor – 13. 3. 2010 
Ø v obou výborech vzali na vědomí bez připomínek, případně vyslovili 

souhlas 
Ø ostatní výbory neprojevily zájem 

• problematika investičních příležitostí byla projednána ve finančním výboru 
11. 2. 2010 s výsledkem „bere na vědomí bez připomínek“, ostatní výbory 
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neprojevily zájem 

• u obou témat dopravní a zdravotní výboru projevily zájem o projednání, 
nakonec nebylo zařazeno do programu 

- informoval o projednávání návrhu harmonogramu aktualizace PRK 2011 – 
2013 a přístupy k vymezení venkova 

• projednáno ve výborech 
Ø pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – 4. 3. 2010 
Ø pro životní prostředí a zemědělství – 8. 3. 2010 
Ø pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity – 11. 3. 2010 
Ø finanční výboru – projedná 22. 4. 2010 
Ø výstup – vzali na vědomí bez připomínek, případně souhlas 
Ø diskuze typu Častolovice versus Doudleby – stejný typ obce, jedna ve 

stávajícím venkovském prostoru, druhá ne – žádná výstup či doporučení 
o způsobu vymezování venkovského prostoru) 

 
 
Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán, ukončil předseda zasedání výboru pro 
dopravu v 11.15 hod. 
 
Jednotlivé návrhy na usnesení byly přijímány u každého bodu zvlášť.  

 
 
 
 

Příští zasedání výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 se bude konat dne 15. dubna 2010 

 
 
 
 

Ing. Rostislav Jireš  
předseda výboru 

 
 
 

 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Derner   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
   Mgr. Jiří Štěpán   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
Zapsala: Irena Nekovářová   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


