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Zápis 
z 15. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 19. 4. 2010 v 10,00 hodin v zasedací místnosti rady  
P1 411 v budově KÚ. 

 
Přítomni: Ing. Jireš, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, J. Gangur, Ing. RSDr. Ruml, Mgr. Mojžíš, 

V. Friml 
Omluveni:  P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Štěpán, V. Hlostová,  
Nepřítomni: Ing. Derner 
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, Ing. Stránský, MSc. Všetečka, Ing. Dittrich,  
                 Ing. Soběslav, Bc. Zadrobílek,  Ing. Špelda – omluven, Ing. Pacák, Mgr.A. Kulhavá, 

Ing. Roman,  Ing. Kratochvílová, Ing. Fryčková,  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. Prezentace projektu „Dětská železnice Hradec Králové“ – Ing. Roman, Ing. Stránský.   
4. Regionální inovační fond – Ing. Roman, Ing. Dittrich, Bc. Všetečka 
5. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2010 - rozdělení disponibilních prostředků - 

návrh dotací - Ing. Jireš, R. Fodorová. 
6. Návrh na prominutí zákonného penále z dotace POV 2008 obec Lánov -  R. Fodorová.  
7. Vyhodnocení a návrh dotací v dotačním titulu RRD032010 - Pořízení, aktualizace a digitalizace 

územních plánů obcí do 500 obyvatel - Ing. Špelda. 
8. Vyhodnocení a návrh dotací v dotačním titulu RRD022010 - Profesionalizace svazků obcí - Ing. 

Špelda. 
9. Návrh na alokaci částek do jednotlivých dotačních titulů po navýšení rozpočtu a 1. změně 

rozpočtu 2010  -  Mgr.A. Kulhavá.  
10. Návrh dotačního titulu CRG032010 – Pořádání prezentačně propagačních akcí 
      cestovního ruchu - Ing. Kratochvílová.  
11. Nominace člena VRRCR do hodnotící komise krajského dotačního programu  

   CRG032010 -  Pořádání prezentačně propagačních akcí cestovního ruchu –  
   Ing. Kratochvílová 

12. Nominace členů VRRCR do hodnotící komise krajského dotačního programu CRG012010  
     – Úprava lyžařských běžeckých tras - Ing. Špelda. 
13. Návrh dotačního titulu MAS – Ing. Roman. 
14. Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na rok 2010 JSDH obcí - Ing. Roman.  
15. Bezúročná půjčka obci Humburky ve výši 2,0 mil. Kč – Ing. Roman.  
16. Podpora informačních center - Ing. Kratochvílová. 
17.  Značení kulturních a turistických cílů- Ing. Kratochvílová. 
18. Informace o návštěvě polské televize v Královéhradeckém kraji - Ing. Kratochvílová. 
19. Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová.  
20. Různé 
      
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
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USNESENÍ VRRCR/15/230/2010   
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, Vladislava Frimla 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  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: 
Doloženo časovým harmonogramem. 
 
1. Usnesení VRRCR/12/170/2010 – Hospodářsky slabé oblasti – projednání materiálu ve výborech 
    zastupitelstva kraje  - splněno. 
2. Usnesení VRRCR/12/171/2010 – Investiční příležitosti – projednání materiálu ve výborech        
    zastupitelstva kraje  - splněno. 
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 13. jednání VRRCR následovně: 
 
1. Usnesení VRRCR/13/189/2010 – Prezentace regionální inovační strategie – projednání materiálu 
    ve výborech zastupitelstva kraje  - trvá. 
2. Usnesení VRRCR/13/190/2010 – Harmonogram aktualizace PRK 2011 - 2013 – projednání 
     materiálu ve výborech zastupitelstva kraje – trvá. 
3. Usnesení VRRCR/13/204/2010 – doložení potřebných údajů k žádosti obci Žernov  na  
    dofinancování podílu dotace z MMR – splněno. 
4. Usnesení VRRCR/14/226/2010 – prezentace projektu „Dětská železnice“ – splněno. 
     
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/231/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 14. jednání VRRCR a kontrolu z 12. a 13. jednání VRRCR 

bez připomínek.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 0  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Prezentace projektu „Dětská železnice Hradec Králové“ – Ing. Roman, Ing. Stránský.   
 
Na základě usnesení VRRCR 14/226/2010 ze dne 18. 3. 2010 bylo požádáno o zajištění prezentace 
projektu „Dětská železnice“. Dnešního dne byl projekt „Dětská železnice Hradec Králové“ 
prezentován Ing. Stránským ze Sdružení přátel parních strojů města Hradec Králové.  
 
USNESENÍ VRRCR/15/232/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí  
          Prezentaci projektu „Dětská železnice Hradec Králové“. 
            
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 4. 
Regionální inovační fond – Ing. Roman, Ing. Dittrich, MSc. Všetečka 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál Regionální inovační fond Královéhradeckého 
kraje, jehož součástí byly Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu a Statut. Regionálního 
inovačního fondu Královéhradeckého kraje (dále RIF KHK).  Prezentaci k materiálu přednesl Ing. 
Dittrich, který konstatoval, že RIF KHK je první nástroj Regionální inovační strategie 
Královéhradeckého kraje a je založen na spolupráci veřejné správy, privátního sektoru, vysokých 
škol – univerzit a výzkumných institucí. Následně pokračoval v prezentaci MSc. Všetečka, který 
zdůraznil, že materiál má vazbu na strategické dokumenty – SRK a PRK, energetickou koncepci, 
strategické dokumenty životního prostředí, akční plán RIS, ČPIP. Vše zastřešuje Rada pro výzkum, 
vývoj a inovaci.  
RIF je založen na základě § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Je to účelový fond Královéhradeckého kraje, kdy finanční 
zůstatky příslušného kalendářního roku lze převést do roku nadcházejícího. Základním zdrojem pro 
rok 2010 je částka 1,5 mil. Kč. V roce 2010 v rámci RIF budou Inovační vouchery na území 
Královéhradeckého kraje. Bude poskytnuta jednorázová účelová dotace pro malé a střední podniky 
nebo provozovny. Minimální výše dotace 10 tis. Kč, maximální 150 tis. Kč. Výzva od 17. 6. 2010 – 
6. 8. 2010. 
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Cílem – podpoření spolupráce podniků s vysokými školami se sídlem v Hradci Králové (U HK; LF 
UK; FF UK; FVZU obrany). 
Z diskuze vyplynul dotaz, proč vzniká tento nový fond. 
Ing. Jireš doplnil, že vzniklá v souladu s pravidly EU.  Jedná se o fond, který bude mít v budoucnu i 
jiné možnosti příjmů, jasně identifikovatelné zdroje (např. peněžní ústavy, apod.).   
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavil 10,55 hod. Ing. Ruml (celkem přítomno 8 členů).  
 
USNESENÍ VRRCR/15/233/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí  
          Prezentaci Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje. 
 
II.  Doporučuje 
           Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení. 
            
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2010 rozdělení disponibilních prostředků 
– návrh dotací  - Ing. Jireš, R. Fodorová.   
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na rozdělení dotací z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na rok 2010 včetně průvodní zprávy. Bližší komentář přednesl Ing. Jireš. 
Hodnotitelskou pracovní skupinou Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch byly posouzeny 
žádosti včetně popisu projektů v dt 3 – integrované projekty venkovských mikroregionů. Celkem 
bylo doporučeno podpořit 31 žádostí o dotaci v celkovém objemu 6 945 000 Kč. 
Stejně tak byly posouzeny žádosti v dotačním titulu 5 – vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje 
venkova a obnovy vesnice. Celkem bylo doporučeno podpořit 5 žádostí o dotaci v celkovém 
objemu 1 179 000Kč. 
V dotačním titulu l -  bylo ze zásobníků schválených žádostí o dotaci doporučeno celkem 23 žádostí 
v objemu 5 513 500 Kč a dotačním titulu 2  - celkem 14 žádostí v objemu 5 329 300 Kč. 
 
Obec Žernov předložila žádost na dofinancování podílu k dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj za 
první místo v krajské soutěži a za třetí místo v celostátní soutěži Vesnice roku 2009. Dotace bude 
použita v rámci POV MMR  v dotačním titulu l na akci „ Výstavba komunikačních a parkovacích 
ploch, vodovodního řádu, kanalizačních přípojek a souvisejících objektů v obci Žernov, lokalita 63, 
64“. Celkové náklady akce 2 452 000 Kč, požadovaná dotace z MMR činí 1,8 mil. Kč. Vlastní 
zdroje obce, po odečtení dotace MMR, činí 652  000,- Kč. Z této částky poskytuje Královéhradecký 
kraj z Programu obnovy venkova na rok 2010 částku ve výši 225 000,- Kč k dofinancování 
podílu.   
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USNESENÍ VRRCR/15/234/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.      Bere na vědomí  
         1. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 1, 2, 3 a 5 a dofinancování  
             podílu k dotaci MMR obci Žernov z Programu obnovy venkova Královéhradeckého  
             kraje pro rok 2010 (dle přílohy). 
 
II.  Doporučuje 
           Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 1, 2, 3 a 5 a dofinancování  
           podílu k dotaci MMR obci Žernov z Programu obnovy venkova Královéhradeckého  
           kraje pro rok 2010 zastupitelstvu ke schválení (dle přílohy). 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6. 
Návrh na prominutí zákonného penále z dotace POV 2008 obci Lánov -  R. Fodorová.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu včetně tabulkových příloh 
k danému návrhu. Komentář přednesl Ing. Jireš. 
Obci Lánov v roce 2008 byla poskytnuta z POV KHK dotace ve výši 155 000,- Kč na projekt 
„Užitková voda pro areál letních sportů“.  Projekt v daném roce nebyl zrealizován, čímž byly 
porušeny Zásady poskytování dotací a zároveň porušena rozpočtová kázeň. Na místě byla 
provedena veřejnoprávní kontrola a na základě protokolu bylo doporučeno finanční prostředky 
vrátit. Ty byly poukázány na účet kraje a po té bylo vypočteno zákonné penále ve výši 32 317,50. 
VRRCR byl požádán o prominutí penále v plné výši.  
Z věcné diskuze vyplynulo, že zákonné penále bude prominuto ve výši 29 085,75 Kč, což je částka 
snížená 10 % - 3 231,75 Kč, kterou obec Lánov poukáže na účet kraje. 
 
  
USNESENÍ VRRCR/15/235/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.      Bere na vědomí  
         Návrh na prominutí zákonného penále ve výši 29 085,75 Kč z dotace POV 2008  
         obci Lánov a vrácení části zákonného penále z rozpočtu obce Lánov ve výši 3 231,75  
          Kč, tj 10 % z celkové částky. 
 
 
II.  Doporučuje 
          Návrh na prominutí zákonného penále ve výši 29 085,75 Kč z dotace POV 2008  
          obci Lánov a vrácení části zákonného penále z rozpočtu obce Lánov ve výši 3 231,75  
          Kč, tj 10 % z celkové částky. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 7. 
Vyhodnocení a návrh dotací v dotačním titulu RRD032010 – Pořízení, aktualizace a 
digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel – Ing. Špelda. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu včetně tabulkové přílohy 
k danému návrhu.  Komentář za omluveného Ing. Špeldu přednesl Bc. Zadrobílek.  
Do konce výzvy bylo na oddělení krajských dotací doručeno 16 žádostí s celkovou požadovanou 
částkou 1 156 700 Kč s alokací je ve výši 1 500 000 Kč. 
Hodnotící komise se sešla 7. 4. 2010 a doporučila VRRCR podané žádosti k projednání a schválení.  
Kontrolou žádostí o dotaci bylo zjištěno, že žadatel Obec Olešnice v Orlických horách, ve své 
žádosti o dotaci uvádí, že dotace je čerpána na nový územní plán, avšak dle údajů Centrální 
evidence smluv již obdržel v roce 2007 na změnu č. 1 územního plánu dotaci z rozpočtu KHK ve 
výši 129 600 Kč. Podmínky programu umožňují čerpání dotace jednomu žadateli maximálně do 
výše 150 000 Kč za celé období trvání programu.  
Návrh:  
a) ponechání plné výše dotace, 
b) přiznání částečné dotace ve výši 20 400 Kč (150 000 Kč - 129 600 Kč). 
VRRCR doporučil variantu b). 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/236/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Vyhodnocení a návrh dotací v dotačním titulu RRD032010 – Pořízení, aktualizace a 

digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel s přiznáním částečné dotace obci 
Olešnice v Orlických horách ve výši 20 400 Kč - varianta - b). 
 

II.  Doporučuje 
          Vyhodnocení a návrh dotací v dotačním titulu RRD032010 – Pořízení, aktualizace a 
          digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel s přiznáním částečné dotace obci  
          Olešnice v Orlických horách ve výši 20 400 Kč - varianta – b) zastupitelstvu ke  
          schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 8. 
Vyhodnocení a návrh dotací v dotačním titulu RRD022010 – Profesionalizace svazků obcí – 
Ing. Špelda. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu včetně tabulkové přílohy 
k danému návrhu. Komentář za omluveného Ing. Špeldu přednesl Bc. Zadrobílek. 
Do konce výzvy bylo na oddělení krajských dotací doručeno 34 žádostí s celkovou požadovanou 
částkou 3 884 643 Kč s alokací je ve výši 2 000 000 Kč.  
Po termínu výzvy byla doručena žádost Mikroregionu Hustířanka na 277 000 Kč. Výbor na svém 
zasedání 18. 3. 2010 doporučil zařadit tuto žádost do podpořených. Projekty byly následně 
obodovány podle kritérií v podmínkách dotačního programu. 
Hodnotící komise programu se sešla dne 24. 3. 2010. Vzhledem k převisu finančního požadavku 
nad alokací se hodnotící komise rozhodla rozdělit mezi všechny podpořené paušální částku 
1 000 000 Kč. Další 1 000 000 Kč byl mezi podpořené rozdělen dle bodové úspěšnosti žadatelů. 
Hodnotící komise rozhodla o snížení dotace těm svazkům obcí, které nemají sídlo na území 
Královéhradeckého kraje a většina členských obcí se nachází rovněž mimo území kraje. Jednalo se 
o žadatele Mikroregion Český ráj a o Mikroregion Tábor. Tím jsou splněny podmínky pro podání 
žádosti, kdy jsou podpořeny pouze obce na území KHK – odstavec žádosti 2.1. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/237/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Vyhodnocení a návrh dotací v dotačním titulu RRD022010 – Profesionalizace svazků 

obcí. 
 

II.  Doporučuje 
          Vyhodnocení a návrh dotací v dotačním titulu RRD022010 – Profesionalizace svazků  
          obcí zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 9. 
Návrh na alokaci částek do jednotlivých dotačních titulů po navýšení rozpočtu a 1. změně 
rozpočtu 2010  -  Mgr.A. Kulhavá.  
  
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh na alokaci částek do jednotlivých dotačních 
titulů po navýšení rozpočtu a 1. Změně rozpočtu 2010 kapitol 11 a 39. Bližší komentář uvedla 
Mgr.A. Kulhavá.  
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USNESENÍ VRRCR/15/238/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na alokaci částek do jednotlivých dotačních titulů po navýšení rozpočtu a  
          1. změně rozpočtu 2010. 
     
II.  Doporučuje 
    Návrh na alokaci částek do jednotlivých dotačních titulů po navýšení rozpočtu a  

1. změně rozpočtu 2010 zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
           
K bodu 10. 
Návrh dotačního titulu CRG032010 – Pořádání prezentačně propagačních akcí cestovního 
ruchu - Ing. Kratochvílová.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh dotačního titulu CRG032010 – Pořádání 
prezentačně propagačních akcí cestovního, který okomentovala na nepřítomnou Ing. 
Kratochvílovou Ing. Fryčková. Seznámila přítomné s jeho náplní, maximální a minimální výši 
podpory, procentem podílu podpory, termínem vyhlášení a předpokládanou alokací prostředků. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/239/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh dotačního titulu CRG032010 – Pořádání prezentačně propagačních akcí  
          cestovního ruchu. 
 
II.      Doporučuje 
          Návrh dotačního titulu CRG032010 – Pořádání prezentačně propagačních akcí  
          cestovního ruchu zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  
 



 Strana 9 (celkem 17)

K bodu 11. 
Nominace člena VRRCR do hodnotící komise krajského dotačního programu  
CRG032010 -  Pořádání prezentačně propagačních akcí cestovního ruchu –  
Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR byli požádáni o spolupráci na nominaci do hodnotící komise krajského dotačního 
programu CRG032010 -  Pořádání prezentačně propagačních akcí cestovního ruchu. 
 
USNESENÍ VRRCR/15/240/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 

Nominaci členů VRRCR do hodnotící komise krajského dotačního programu 
CRG032010 -  Pořádání prezentačně propagačních akcí cestovního ruch.  
  
Ing. Rostislav Jireš 
Ing., RSDr. Otakar Ruml 
Mgr. Miroslav Behan 
Ing. Jan Špelda 
Ing. Lenka Menzelová 
 
 

   
 

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

 
K bodu 12. 
Nominace členů VRRCR do hodnotící komise krajského dotačního programu CRG012010  
  – Úprava lyžařských běžeckých tras - Ing. Špelda. 
 
Členové VRRCR byli požádáni o spolupráci na nominaci do hodnotící komise krajského dotačního 
programu CRG012010 -  Úprava lyžařských běžeckých tras. Požadavek vznesl, za omluveného Ing. 
Špeldu, Bc. Zadrobílek. 
 
USNESENÍ VRRCR/15/241/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Schvaluje 
          Nominaci členů VRRCR do hodnotící komise krajského dotačního programu 
          CRG012010 – Úprava lyžařských běžeckých tras. 
 
          Ing. Rostislav Jireš 
          Mgr. Libor Mojžíš 
          Vladislav Friml 
          Ing. Vlasta Kratochvílová 
          Mgr. Pavlína Mazánková 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 13. 
Návrh dotačního titulu MAS – Ing. Roman. 
 
USNESENÍ VRRCR/15/242/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh dotačního titulu Podpora místních akčních 
skupin Královéhradeckého kraje.  
Komentář přednesl Ing. Roman. Z věcné diskuze vyplynul požadavek na úpravu textu v části bodu 
4.2. , kdy by měly být zvýhodněny MAS, které byly v rámci podpory LEADER podpořeny pouze 
částečně (tj. MAS 32+). 
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh dotačního titulu Podpora místních akčních skupin Královéhradeckého kraje dle 
          požadavku na úpravu textu v části bodu 4. 2.. 
       
 
II.      Doporučuje 
          Návrh dotačního titulu Podpora místních akčních skupin Královéhradeckého kraje dle 
          požadavku na úpravu textu v části bodu 4. 2. zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 14. 
Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na rok 2010 JSDH obcí - Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh Pravidel pro čerpání účelové neinvestiční 
dotace na rok 2010 JSDH obcí. Bližší komentář přednesl Ing. Roman, seznámil přítomné 
s vyhodnocením dotace v roce 2009 a návrhem Pravidel na rok 2010. 
Z diskuze vyplynul požadavek zveřejnění potřebných informaci k Pravidlům na web kraje nebo 
přímo informovat e-mailem všechny starosty obcí. 
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USNESENÍ VRRCR/15/243/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
          Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na rok 2010 JSDH obcí. 
II.      Doporučuje 
           Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na rok 2010 JSDH obcí 
           zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 15. 
Bezúročná půjčka obci Humburky ve výši 2,0 mil. Kč – Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh bezúročné půjčky obci Humburky ve výši 
2,0 mil. Kč s odkladem splácení na 4 roky za účelem částečného pokrytí dodavatelského úvěru na 
výstavbu infrastruktury pro stavební pozemky v obci.  V důvodové zprávě byl popsán skutkový stav 
tohoto požadavku. Financování bezúročné půjčky ve výši 2,0 mil. Kč je navrhováno z rezervy kraje 
v rámci rozpočtu roku 2010. 
Současně byly předloženy audity obce, rok 2008 a předaudit z roku 2009. 
Z věcné diskuze vyplynulo, že tento požadavek nebude podpořen.  
 
USNESENÍ VRRCR/15/244/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
          Bezúročnou půjčku obce Humburky ve výši 2,0 mil. Kč s odkladem splácení na 4 roky 
          za účelem částečného pokrytí dodavatelského úvěru na výstavbu infrastruktury pro  
          stavební pozemky v obci. 
 
       
II.  Doporučuje 
          Bezúročnou půjčku obce Humburky ve výši 2,0 mil. Kč s odkladem splácení na 4 roky 
          za účelem částečného pokrytí dodavatelského úvěru na výstavbu infrastruktury pro  
          stavební pozemky v obci zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 5  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 3 
 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
K bodu 16. 
Podpora informačních center - Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR byli informovováni Ing. Kratochvílovou návrhem na podporu informačních 
center, které kraje podporuje již několik let. Informační centra jsou zařazena v síti Czechtourism,   
alokovaná částka pro letošní rok je ve výši 1,1 mil. Kč. Termín pro sběr žádostí je stanoven do 7. 5. 
2010. Jako příklad uvedla, že v loňském roce bylo 50 žádostí, z toho podpořeno 41, cca na 1 žádost 
24 tis. Kč.  
 
USNESENÍ VRRCR/15/245/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Informaci o Podpoře informačních center. 
 
          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 17. 
Značení kulturních a turistických cílů- Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh na projekt značení kulturních a turistických 
cílů Královéhradeckého kraje. Jednotlivé cíle jsou uvedené v popisu projektu. Do projektu bude 
dále ještě zařazen cíl ZOO Dvůr Králové n. L., na který je zpracována samostatná projektová 
dokumentace značení. Projektovou dokumentace zpracovala na základě výběrového řízení spol. 
SOMARO, s.r.o. České Budějovice. Projekt zrealizuje Správa a údržba silnic Královéhradeckého 
kraje, a.s., v rámci Smlouvy o dílo. Značení bude zajišťovat jeden subjekt, který bude mít na starosti 
i jeho údržbu.  
Celkové náklady projektu značení (bez ZOO) činí 3498 910 Kč včetně DPH. V letošním roce je 
z kapitoly 10 – doprava vyčleněna částka 1,0 mil. Kč, z kapitoly 13 – evropská integrace pro oblast 
cestovního ruchu 580 000 Kč.  
V první etapě v roce 2010 navrženo značení cílů v okrese RK, NA a části HK.  
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USNESENÍ VRRCR/15/246/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 

Projekt značení kulturních a turistických cílů Královéhradeckého kraje k realizaci 
v okrese RK, NA a části HK. 
 

 
II.  Doporučuje 

Projekt značení kulturních a turistických cílů Královéhradeckého kraje k realizaci 
v okrese RK, NA a části HK zastupitelstvu ke schválení. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 18. 
Informace o návštěvě polské televize v Královéhradeckém kraji - Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě informaci o návštěvě polské televize 
v Královéhradeckém kraji. Podrobnější informace o programu návštěvy sdělila Ing. Kratochvílová.  
 
Závěry z natáčení polské TV v KH kraji 
Natáčel  5 členný štáb : 
Navštívená místa :  
1) Zámek  Hrádek u Nechanic,  
2) Hradec Králové  Bílá věž  )  
3) Golf Resort  Nová Amerika. 
    Kuks vzhledem k omezeným časovým možnostem produkce byl bohužel vynechán.  
 
a) Maximální zájem o atypickou formu prezentace – zajímavosti, slavné osobnosti, které dané místo 
navštívili, „perličky“…; nezájem o architektonické objekty bez přidané hodnoty – tj. bez nějaké 
předvedené zajímavosti (např. naprostý nezájem o muzea).  
b) Velmi uvítali přístup kastelána Hrádku u Nechanic pana Šenka, který jim zábavnou formou 
ukázal TOP z Hrádku,  
c) Velkým zážitkem pro štáb byla návštěva Nové Ameriky – užili si „ochutnávku“ golfu a nemohli 
si vynachválit výborné menu připravené šéfkuchařem v rámci nabídky CzechSpecials (houbová 
smetanová polévka, svíčková s brusinkovým terčem a houskovým knedlíkem x kachní stehno 
s variací knedlíků a zelí, dezert – plněné jahodové knedlíčky).  
d) Reportáž by měla být odvysílána do konce dubna, k dispozici bude u ředitelky polského 
zastoupení agentury CzechTourism Mgr. Bílkové.  
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Závěr:  
1) Celkově hodnotil TV štáb návštěvu našeho kraje velmi pozitivně (natáčel také v Krkonoších a 
Dětenicích – nesmírně kladný ohlas na tuto nabídku)  
2)  Předběžně produkce uvažuje o zařazení  3 denní návštěvy štábu pouze Královéhradeckého kraje 
za cca ½ roku. 
Kuks –– zkusit výrobu léků, balit čípky - lékárnické úkony  
3) Praha – nezájem o Karlův most, Hradčany  

 
USNESENÍ VRRCR/15/247/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Informaci o návštěvě polské televize v Královéhradeckém kraji. 
 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 19. 
Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
 
Informace z oddělení cestovního ruchu přednesla Ing. Kratochvílová. 
 
Mediální kampaň Královéhradeckého kraje formou Infobusu – pojízdného informačního centra 
 
Od 9. dubna 2010 probíhá na území celé České republiky mediální kampaň Královéhradeckého 
kraje zaměřená na podporu domácího cestovního ruchu formou infobusu -  pojízdného 
informačního centra. Jedná se o akci v rámci projektu „Cílená prezentace a propagace 
Královéhradeckého kraje jako celku“. Kampaň potrvá do 1. července. Na své cestě autobus zavítá 
do všech krajů České republiky, povětšinou na místa s vysokou koncentrací lidí, jako jsou náměstí, 
pěší zóny, nákupní centra, kulturní či jiné akce. V našem kraji bude mít infobus zastávku v rámci 
Valdštejnských slavností v Jičíně dne 29. května a následně v krajském městě v rámci akce Dny 
Labe v termínu 17. – 18. června 2010.  
Součást prezentace tvoří ochutnávka regionálních produktů, návštěvníky oslovují studenti 
v kostýmech pohádkových postaviček KH kraje (Rumcajs, Manka, Cipísek, Krakonoš) s otázkami 
zaměřenými na zajímavosti KH kraje – kdo odpoví správně, čeká ho drobná odměna v podobě 
propagačního předmětu KH kraje, představení řemesel apod.  Doposud proběhla první prezentace - 
ve Zlíně.  
Dosavadní ohlasy jsou velice pozitivní.   V autobuse je umístěna kniha, do které návštěvníci mohou 
zaznamenávat své pocity z této akce.  
Termín jednotlivých prezentací s pozváním je uveden na plakátu, který je při této příležitosti 
vylepován v místě prezentace a okolí  - viz příloha. 
Propagace s pozvánkou na akci také probíhá na Frekvenci 1. 
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USNESENÍ VRRCR/15/248/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 

Informace z oddělení cestovního ruchu. 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
    
K bodu 20 
Různé. 
 
K bodu 20.1. 
Žádost obce Proruby o dotaci v dotačním titulu RRD032010 – Pořízení, aktualizace a 
digitalizace ÚP obcí do 500 obyvatel ve výši 70 000 Kč. 
 
Obec Proruby požádala na základě osobního projednání a následného vyplnění žádosti ze dne 12. 4. 
2010 v systému BENEFIT o možnost poskytnutí dotace ve výši 70 tis. Kč na zpracování územně 
plánovací dokumentace. Členové VRRCR byli předsedou Ing. Jirešem požádáni o souhlas 
k zařazení žádosti do dotačního titulu RRD032010 v letošním roce, přestože žádost byla podána po 
termínu. 
 
USNESENÍ VRRCR/15/249/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí 
          Žádost obce Proruby o dotaci v dotačním titulu RRD032010 – Pořízení, aktualizace a  
          digitalizace ÚP obcí do 500 obyvatel ve výši 70 000 Kč. 
 
 
II.      Doporučuje 
          Žádost obce Proruby o dotaci v dotačním titulu RRD032010 – Pořízení, aktualizace a  
          digitalizace ÚP obcí do 500 obyvatel ve výši 70 000 Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 20.2. 
Návrh postupu na prominutí zákonného penále z dotace POV 2008 obci Olešnice v Orlických 
horách – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Členové VRRCR byli informováni Ing. Jirešem o postupu na prominutí zákonného penále z dotace 
POV 2008, poskytnuté na projekt „Zateplení budovy ZŠ a MŠ Olešnice v Orlických horách – první 
etapa“ ve výši 70 000 Kč. Odboru RR byla doručena žádost o zohlednění změny charakteru akce 
z investiční na neinvestiční. Při kontrole čerpání prostředků z poskytnuté dotace bylo shledáno, že 
projekt nebyl realizován v rozsahu, jak je popsán v žádosti. Z těchto důvodů byla provedena 
veřejnoprávní kontrola, která potvrdila nutnost vrácení finančních prostředků na účet poskytovatele 
dotace. Odbor doporučuje VRRCR následující postup:  Po vrácení dotace v plné výši 70 tis. Kč 
bude propočítáno penále, jehož prominutí bude předmětem projednání VRRCR po předložení 
důvodové zprávy.  
 
USNESENÍ VRRCR/15/250/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Návrh postupu na prominutí zákonného penále z dotace POV 2008 obci Olešnice 
v Orlických horách po vrácení dotace ve výši 70 000 Kč. 

 
II.  Doporučuje 

Návrh konkrétní výše zákonného penále na prominutí z dotace POV 2008 obci 
Olešnice v Orlických horách, po řádném vrácení poskytnuté dotace ve výši 70 000 Kč 
předložit k novému  projednání VRRCR. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
V průběhu jednání VRRCR se omluvil Bc. K. Klíma ve 12,05 hod. 
 
Různé. 
 
Ing. Jireš a Ing. Pacák poskytli členům VRRCR informaci o společném jednání zástupců kraje a 
obce Kocbeře.  
 
Členové VRRCR byli informování předsedou Ing. Jirešem o připravovaném výjezdním zasedání 
VRRCR dne 7. 5. 2010 (pátek) s možností shlédnutí průmyslové zóny Kvasiny a ostatních 
zrealizovaných objektů. 
 
 
Příloha: 
Leták InfoBUS TOUR 2010 
Upravený návrh dotačního programu MAS 
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Výjezdní  jednání VRRCR 7. 5. 2010 v 9,00 hodin ŠKODA AUTO, a.s. Kvasiny. 
 
 
Řádné jednání VRRCR 27. 5. 2010 v 9,30 hodin – změna vyhrazena. 
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing., RSDr. Otakar Ruml                               ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                               ………………………... 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
Jednání skončeno: 12:20 hodin 


