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Zápis 
z 16. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 27. 5. 2010 v 9,30 hodin v zasedací místnosti rady  
N2 903 v budově KÚ. 

 
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Štěpán, Mgr. Berdychová, Ing. Derner, 
                 J. Gangur, Ing. RSDr. Ruml, V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni:  Bc. Klíma, Mgr. Behan 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek, Mgr. J. Skalický, Ing. Soběslav - nepřítomen, Ing. Špelda, RNDr. 

Kučerová, Bc. Mlejnek, MSc. Všetečka, Mgr.A. Kulhavá - omluvena, Ing. 
Roman, Ing. Kratochvílová, Mgr. Mazánková, RNDr. Vomočilová, R. Fodorová 

 
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
Prezentace KUKS – Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS, o.p.s. 

2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Informace o postupu prací na aktualizaci PRK 2011–2013 – Ing. Roman, RNDr. Kučerová, Bc. 

Mlejnek.  
4. Návrh na schválení odměn za administraci POV KHK 2010 – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
5. Návrh na prominutí zákonného penále z dotace POV 2008 obci Olešnice v Orlických horách -  

Ing. Jireš, R. Fodorová.  
6. Návrh na změnu dotačního titulu v  POV 2010 obci Černíkovice – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
7. Návrh na poskytnutí dotace z POV KHK 2010 v dt 4 městys Černý Důl – Ing. Jireš, R. 

Fodorová. 
8. Schválení strategických dokumentů – Ing. Jireš, Ing. Roman: 
Ø Hospodářsky slabé oblasti 
Ø  Investiční příležitosti  
Ø Prezentace regionální inovační strategie 

9. Informace Česko-polský inovační portál – Ing. Roman, RNDr. Vomočilová. 
10. Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje – CEP - MSc. Všetečka. 
11. Návrh na poskytnutí účelové dotace společnosti Královéhradecká labská o. p. s. – Ing. Roman. 
12. Návrh dotačního titulu CRDM2010 – Podpora destinačního managementu v turisticky 

významných územích – Ing. Kratochvílová. 
13. Podpora turistických informačních center – Ing. Kratochvílová.  
14. Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
15. Vyhodnocení dotačního programu CRG032010 – Pořádání prezentačně propagačních akcí 

cestovního ruchu – Ing. Špelda. 
16. Vyhodnocení dotačního programu CRG012010 – Úprava lyžařských běžeckých tras –  Ing. 

Špelda.  
17. Různé – Informace o výjezdním jednání VRRCR – PZ Kvasiny – Ing. Jireš. 
      
 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
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USNESENÍ VRRCR/16/251/2010   
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., RSDr. Otakar Ruml, Ing. Vladimír Derner 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 15. jednání VRRCR. 
Všechny strategické dokumenty, které podléhaly projednání v kompetentních výborech 
zastupitelstva, byly k dnešnímu dni projednány. 
     
 
USNESENÍ VRRCR/16/252/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 15. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Informace o postupu prací na aktualizaci PRK 2011–2013 – Ing. Roman, RNDr. Kučerová, 
Bc. Mlejnek. 
 
Usnesením VRRCR/13/190/2010 ze dne 18. 2. 2010 bylo uloženo zpracovateli - CEP, předložit 
VRRCR  k opakovanému projednání aktuální informace o postupu prací na PRK 2011 – 2013 ve 
vztahu k POV KHK – problematika venkovského prostoru. Materiál projednán ve výborech 
zastupitelstva a SPOV.  
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Členům VRRCR byl zaslán materiál v elektronické podobě, který se týká přístupů k vymezení 
venkova v Královéhradeckém kraji pro potřeby PRK a POV. Komentář k prezentaci přednesla 
RNDr. Kučerová, která konstatovala, že práce probíhají dle nastaveného harmonogramu. 
Ze strany kompetentních odborů nebyly vzneseny žádné preference a připomínky. Proběhl Seminář 
Venkova a venkované dne 13. 5. 2010 spojený s výstavou. Z tohoto semináře vzešly věcné náměty 
ve vztahu k venkovu, které jsou zveřejněny na webu kraje – sekce rozvoj kraje  „seminář Rozvoj 
venkova v Královéhradeckém kraji a výstava – Venkovy a venkované. (Závěry Příloha č. 2). 
 
Bc. Mlejnek informoval o dotazníkovém šetření. 
 
Ø Základní typy hodnocení 
Ø Nadnárodní úroveň 
Ø Národní úroveň 
Ø Přístupy k vymezení venkovských obcí v ČR 
Ø Regionální úroveň 
Ø Vymezení venkova pro potřeby POV KHK 
Ø Charakteristika navržených variant vymezení venkova dle ČSÚ 

 
Představil 2 varianty: 
 
Varianta 1) 
Současné vymezení venkovských obcí v KHK (pro potřeby POV): 
Venkovská obec je definována jako obec bez statutu města nebo s méně než 
2 000 obyvateli nebo s hustotou zalidnění nižší než 150 obyvatel na 1 
km^2 a současně hodnotou souhrnného indikátoru nižší než 190 bodů (studie ÚRS Praha a.s.). 
Varianta 2) 
Navrhované vymezení venkovských obcí v KHK (pro potřeby POV): 
Venkovská obec je definována jako obec s počtem obyvatel do 2 000 obyvatel. Tato varianta 
zohledňuje pouze velikost obce dle počtu obyvatel, není brán zřetel na hustotu osídlení, na statut 
obce a jiné charakteristiky či ukazatele. 
 
Doporučená varianta pro hodnocení postavení venkova v Královéhradeckém kraji – stejné 
vymezení PRK a POV je varianta 2). 
Navrhované vymezení venkovských obcí v KHK (pro potřeby POV): 
Venkovská obec je definována jako obec s počtem obyvatel do 2 000 obyvatel. Tato varianta 
zohledňuje pouze velikost obce dle počtu obyvatel, není brán zřetel na hustotu osídlení, na statut 
obce a jiné charakteristiky či ukazatele. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/16/253/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí  
          Informace o postupu prací na aktualizaci PRK 2011–2013  ve vztahu k Programu  
          obnovy venkova Královéhradeckého kraje. 
            
II.      Ukládá 
          Předsedovi VRRCR Ing. Rostislavu Jirešovi: 
          1.  Předložit k opakovanému projednání variantu definice venkovského prostoru ve  
               VRRCR dne 16. 6. 2010.  
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          2. Poskytnout zpracovateli – CEP rozhodnutí o zadání do 30. 6. 2010. 
      
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Návrh na schválení odměn za administraci POV KHK 2010 – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál týkající se návrhu na schválení odměn za 
administraci POV Královéhradeckého kraje 2010. Komentář přednesl Ing. Jireš. 
Z celkového propočtu vyplývá, že pokud má ORP vyšší počet schválených dotací o to má vyšší 
částku za administraci. Více práce je se schválenou žádostí, tj. smlouva, kompenzace, kontrola, 
závěrečné vyhodnocení, než s podanou žádostí – zajišťuje žadatel – obec, ORP provádí kontrolu 
formálních náležitostí.  
Podaná žádost – odměna ve výši 1 250 Kč; schválená žádost – odměna 3 750 Kč.  
Celkově doporučeno na odměnách za administraci 998 750 Kč. 
 
  
USNESENÍ VRRCR/16/254/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí  
          Návrh odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje  
          2010. 
 
II.  Doporučuje 
           Návrh odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 
           2010 zastupitelstvu ke schválení. 
            
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Návrh na prominutí zákonného penále z dotace POV 2008 obci Olešnice v Orlických horách -  
Ing. Jireš, R. Fodorová.  
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Členům VRRCR byl zaslán návrh na prominutí zákonného penále z dotace POV 2008 obci 
Olešnice v Orlických horách včetně přílohy jeho propočtu. Komentář přednesl Ing. Jireš.  
Obci Olešnice v O. h. byla v roce 2008 poskytnuta z POV KHK dotace ve výši 70 000 Kč na 
projekt „Zateplení budovy ZŠ a MŠ Olešnice v Orlických horách – první etapa“. Vzhledem k výši 
poskytnuté dotace nebyl projekt zrealizován v rozsahu, jak byl projekt popsán. O této skutečnosti 
nebyl poskytovatel včas informován. Na základě tohoto zjištění byla provedena veřejnoprávní 
kontrola na čerpání finančních prostředků. Z kontroly jednoznačně vyplynulo porušení rozpočtové 
kázně s doporučením vrácení dotace. Dotace byla dne 6. 5. 2010 vrácena na účet poskytovatele.  
 
Výše zákonného penále činí 21 980 Kč a VRRCR byl požádán o jeho prominutí, vzhledem 
včasnosti vrácení poskytnuté dotace. 
Z věcné diskuze vyplynulo, že zákonné penále bude prominuto v plné výši 21 980 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/16/255/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.      Bere na vědomí  
         Návrh na prominutí zákonného penále ve výši 21 980 Kč z dotace POV 2008 obci 
         Olešnice v Orlických horách. 
 
II.  Doporučuje 
           Návrh na prominutí zákonného penále ve výši 21 980 Kč z dotace POV 2008 obci  
           Olešnice v Orlických horách zastupitelstvu ke schválení. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6. 
Návrh na změnu dotačního titulu v  POV 2010 obci Černíkovice – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu k návrhu změny dotačního 
titulu v POV 2010 obce Černíkovice. Komentář přednesl Ing. Jireš. 
Obci Černíkovice byla schválena v letošním roce dotace z POV v dotačním titulu l – na akci 
„Urnový háj – I. etapa“ ve výši 183 300 Kč. Vzhledem k tomu, že se podařilo zařadit v letošním 
roce v rámci průmyslové zóny rekonstrukci silnice Častolovice – Solnice, zařadila prioritně obec 
Černíkovice, související s touto rekonstrukcí, výstavbu pravostranného chodníku pro pěší 
v intravilánu Domašína při silnici II/321 v obci Černíkovice. 
Z objektivních důvodů VRRCR doporučil změnu v dotačním titulu 1 z původně schváleného 
projektu „Urnový háj – I. etapa“ na projekt v dotačním titulu 2 „Chodník v Domašíně“. 
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USNESENÍ VRRCR/16/256/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.      Bere na vědomí  
         Návrh na změnu dotačního titulu v POV 2010 obci Černíkovice. 
 
 
II.  Doporučuje 
           Návrh na změnu dotačního titulu v POV 2010 obci Černíkovice zastupitelstvu ke  
           schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
Z jednání VRRCR se omluvil Mgr. Libor Mojžíš – 10,55 hodin. 
 
 
K bodu 7. 
Návrh na poskytnutí dotace z POV KHK 2010 v dt 4 městys Černý Důl – Ing. Jireš, R. 
Fodorová 
 
 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu k návrhu na poskytnutí dotace 
z POV 2010 v dotačním titulu 4 – úroky z úvěru městysu Černý Důl. Komentář přednesl Ing. Jireš. 
Městysu Černý Důl usnesením zastupitelstva nebyla schválena dotace ve výši 146 000 Kč 
v dotačním titulu 4 – úhrada úroku z úvěru na předfinancování dotace z ROP na projekt „Rozvoj 
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Černém Dole“. 
Městys Černý Důl se obrátil na zastupitelstvo se žádostí o přehodnocení přijatého usnesení. 
Prostřednictvím p. náměstka H. Dohnálka byl odbor RR požádán o přípravu návrhu řešení 
k projednání VRRCR. 
VRRCR daný návrh opakovaně posoudil s konstatováním, že na dotace není nároková.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/16/257/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Návrh žádosti na poskytnutí dotace z POV KHK 2010 v dotačním titulu 4 – městys 

Černý Důl. 
 

II.  Doporučuje 
          Návrh žádosti na poskytnutí dotace z POV KHK 2010 v dotačním titulu 4 – městys 
          Černý Důl zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 4  
                  Proti: 5 
                  Zdržel se: 1 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 
 
 
K bodu 8. 
Schválení strategických dokumentů – Ing. Jireš, Ing. Roman: 
Ø Hospodářsky slabé oblasti 
Ø  Investiční příležitosti  
Ø  Regionální inovační strategie 

 
 
 
Členové VRRCR byli informováni o projednání strategických dokumentů v kompetentních 
výborech zastupitelstva. Komentář přednesl Ing. Roman. 
 
O projednání strategických dokumentů ve výborech zastupitelstva bude předseda VRRCR Ing. Jireš 
informovat zastupitelstvo kraje 17. 6. 2010 v bodu „Různé“. 
  
 
USNESENÍ VRRCR/15/258/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 

Projednání strategických dokumentů ve výborech zastupitelstva 
Ø Hospodářsky slabé oblasti 
Ø  Investiční příležitosti  
Ø  Regionální inovační strategie 

 
     
II.  Doporučuje 
          Regionální inovační strategii zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 9. 
Informace Česko - polský inovační portál – Ing. Roman, RNDr.  Vomočilová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě prezentaci Česko – polského inovačního portálu. 
Komentář přednesla RNDr. Vomočilová, která úvodem řekla o významu tohoto projektu.  
 
Česko-polský inovační portál představuje pilotní inovativní projekt, jehož cílem je vytvoření 
společné komunikační platformy zaměřené na zvýšení informovanosti o inovačním prostředí a 
inovačních aktivitách v Královéhradeckém kraji a na území polských partnerů (okresy Walbrzych a 
Swidnice). 
Stávající ekonomický potenciál na obou stranách hranice bude rozvíjen prostřednictvím 
vytvořeného prostředí pro vzájemnou komunikaci všech subjektů se vztahem k inovačnímu 
podnikání a inovacím jako takovým. Dále je také cílem projektu propojit a navázat spolupráci co 
nejvíce subjektů z řad firem, výzkumných organizací, středních a vysokých škol, obcí a krajů tak, 
aby se tento internetový portál stal jedním z projektů napomáhajících rozvoji tzv. znalostní 
ekonomiky.  
 
Potřeba realizace projektu vychází z neexistence fungujícího, interaktivního portálu zejména na bázi 
přeshraniční spolupráce pro oblast inovačních aktivit, transferu technologií. Portál se stane 
základem pro následný rozvoj dalších aktivit. 
 
Projekt Česko-polský inovační portál je realizován za finanční spoluúčasti ERDF v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika. 
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou EUR 390.352,44 (nezpůsobilé výdaje EUR 7.434,51). 
 
První monitorovací období – zhotoveny prezentační materiály – členům VRRCR rozdány. Byly 
nastaveny jednotlivé sekce v rámci spolupráce. Následovalo dotazníkové šetření mezi jednotlivými 
subjekty. Proběhla zahajovací konference, následovat bude další ve dnech 16. – 17. 6. 2010. 
 
 
Dále informovala o postupu prací v této oblasti. 
Ø Prioritní osy 
Ø Oblast podpory 
Ø Charakteristika projektu 
Ø Partneři projektu 
Ø Cíl projektu  
Ø Cílové skupiny 
Ø Harmonogram projektu – zahájení 12/2008 – ukončení 07/2011 
Ø Rozpočet projektu 

 
 
USNESENÍ VRRCR/16/259/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Prezentaci Česko – polského inovačního portálu. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje – MSc. Všetečka – CEP. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě materiál, týkající se Regionální inovační strategie 
Královéhradeckého kraje. Komentář přednesl MSc.  
RIS KHK identifikovala 13 progresivních odvětví, kterým by kraj měl věnovat větší pozornost. Na 
vymezení by mělo navazovat provedení analýz  jednotlivých odvětví a další aktivity na podporu 
rozvoje inovačního prostředí a spolupráce. 
Rozdělení:  
A. – analýza progresivních odvětví 
B. – nabídka VS poptávka 
C. – koordinace, kompletace 
D. – Monitoring 
E.- publicita a marketing – finál – soutěž na inovace 
 
Ø Popis a zdůvodnění aktivit RIS KHK. 
Ø Projekt bude předložen do ROP NUTS II SV – prioritní osa 4 – vyhlášení výzvy 1. 4. 2010 – 

30. 7. 2010. 
Ø Tento projektový záměr je v souladu s Akčním plánem RIS KHK. Nositelem projektu je 

Královéhradecký kraje. 
Ø Přípravou a realizací bude pověřeno Centrum EP. 
Ø Dopad do rozpočtu kraje – celkové výdaje – cca 3,5 mil. Kč 

 
 
USNESENÍ VRRCR/16/260/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci o realizaci Projektu Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. 
     
II.  Doporučuje 
    Realizaci Projektu Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 

zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 11. 
Návrh na poskytnutí účelové dotace společnosti Královéhradecká labská, o.p.s. – Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh na poskytnutí účelové dotace společnosti 
Královéhradecká labská, o. p. s. Komentář přednesl Ing. Roman.  
 
Zastupitelstvo kraje schválilo Zakládací smlouvu Královéhradecké labské o. p. s., založené 
z důvodu realizace projektu „Lodí a na kole z Hradce Králové přes Josefov do Kuksu“. Zakladatelé 
se zavázali podílet se na financování a podpoře činnosti této společnosti ze svých rozpočtů. 
Dne 18. 5. 2010 byla KÚ KHK doručena výzva k zaslání finančního příspěvku ve výši 3 573 304 
Kč na částečnou úhradu investičních nákladů roku 2010.  Výše částky odpovídá procentnímu podílu 
KHK na financování projektu, tj. 47 % celkových nákladů roku 2010. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/16/261/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na poskytnutí účelové dotace ve výši 3 012 300 Kč společnosti Královéhradecká  
          labská, o.p.s. 
 
II.  Doporučuje 
    Návrh na poskytnutí účelové dotace ve výši 3 012 300 Kč společnosti Královéhradecká 

labská, o.p.s. zastupitelstvu ke schválení. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se:  
 
 
 
K bodu 12. 
Návrh dotačního titulu CRDM2010 – Podpora destinačního managementu v turisticky 
významných územích - Ing. Kratochvílová.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh dotačního titulu CRDM2010 – Podpora 
destinačního managementu v turisticky významných územích. Komentář přednesla Ing. 
Kratochvílová. Tento dotační titul má za cíl podpořit a rozšířit činnost destinačních společností 
v jednotlivých turisticky významných územních Královéhradeckého kraje. Podpořit informovanost 
turistů o kulturním a turistickém potenciálu kraje.  
Alokovaná částka 1,8 mil. Kč, minimální dotace – neurčena, maximální dotace 720 tis. Kč,  
realizace projektů 1. 1. 2010 – 20. 10. 2010. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/16/262/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I.       Bere na vědomí 
          Návrh dotačního titulu CRDM2010 – Podpora destinačního managementu v turisticky  
          významných územích.  
 
II.      Doporučuje 
          Návrh dotačního titulu CRDM2010 – Podpora destinačního managementu v turisticky  
          významných územích zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  
 
K bodu 13. 
Podpora turistických informačních center – Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě materiál, týkající se podpory turistických 
informačních center v roce 2010. Komentář přednesla Ing. Kratochvílová.  
Na činnost TIC je v letošním roce z rozpočtu vyčleněna částka 1,1 mil. Kč, tj. na 1 TIC 22 000 Kč. 
O žádost o podporu požádalo celkem 45 TIC z 50 oslovených. V příloze uveden seznam žadatelů se 
splněním předepsaných formálních náležitostí. Vyřazen 1 žadatel – TIC Harrachov, nespadá pod 
území KHK.  
Návrh na rozdělení alokované částky 1,1 mil. Kč - á 24 000 Kč na l TIC, rozdíl 20 000 Kč s 
možností použít na dotisk propagačních materiálů KHK. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/1/263/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh podpory turistických informačních center.  
 
II.      Doporučuje 
          Návrh podpory turistických informačních center zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
   
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 14. 
Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR byli informováni o aktualitách v oblasti cestovního ruchu Ing. Kratochvílovou. 
Ø Propagační kampaň – INFOBUS, v HK 17. – 18. 6. 2010. 

Členům VRRCR zaslat včasnou informaci o konání. 
Ø Fam&Presstrif ve dnech 12. – 14. 5. 2010 – Krkonoše, Podkrkonoší, Český ráj – návštěvnost 

mimo jiné 7 Poláků a 2 Holanďané. 
Výstup – informace na jednání VRRCR 16. 6. 2010. 

Ø Prezentace na Staroměstském náměstí v Praze ve dnech 18. – 22. 8. 2010 v IC. Průměrná 
návštěvnost IC je 650 osob/den. 

Ø Seminář pro začínající podnikatele v cestovním ruchu dne 21. 9. 2010, zaměřený na 
ubytovací a stravovací zařízení.  

Ø Propagace CR v denících BOHEMIA. 
Ø Statistická šetření v oblasti CR na kulturních místech – hrady, zámky a IC – inspirace 

návštěvníků – cíl návštěv, proč právě Královéhradecký kraj, apod.  
Ø Informace o návštěvnosti webových stránek. Pro nedostatek finančních prostředků nejsou 

v jiných jazykových mutacích. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/16/264/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Informace z oddělení cestovního ruchu.  
 
 
   
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 15. 
Vyhodnocení dotačního programu CRG032010   – Pořádání prezentačně propagačních akcí 
cestovního ruchu - Ing. Špelda. 
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě návrh na vyhodnocení dotačního programu
CRG032010 – Pořádání prezentačně propagačních akcí cestovního ruchu, který okomentoval Ing. 
Špelda.  
Po vyhlášení dotačního programu bylo přijato celkem 15 žádostí, z toho 14 žádostí splnilo 
formální náležitosti a přijatelnosti, 1 žádost – obec Malá Úpa neobsahovala podrobný rozpočet 
projektu a nebyla doporučena k financování.  
Po datu ukončení výzvy byla dne 26. 5. 2010 doručena žádost žadatele SK SPARTA Úpice, která 
splnila podmínky formálních náležitostí. Záštitu nad daným projektem má pan hejtman.  
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Dodatečně zaslaná žádost bude předložení k posouzení VRRCR, hodnotící komise doporučuje 
k financování. 
VRRCR daný návrh posoudil a doporučil k podpoře. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/16/265/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh vyhodnocení dotačního programu CRG032010   – Pořádání prezentačně  
          propagačních akcí cestovního ruchu, včetně dodatečně předložené žádosti SK 
          SPARTA Úpice. 
 
II.      Doporučuje 
          Návrh vyhodnocení dotačního programu CRG032010   – Pořádání prezentačně  
          propagačních akcí cestovního ruchu včetně dodatečně předložené žádosti SK  
          SPARTA Úpice zastupitelstvu ke schválení. 
  
 
          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 (střet zájmu) 
 
 
 

 
K bodu 16. 
Vyhodnocení dotačního programu CRG012010   – Úprava lyžařských běžeckých tras - Ing. 
Špelda. 
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě vyhodnocený dotační program CRG012010 -  
Úprava lyžařských běžeckých tras. Komentář přednesl Ing. Špelda.  
Po vyhlášení dotačního programu bylo přijato celkem 10 žádostí, které splnily formální náležitosti. 
Kontrolou žádostí bylo zjištěné, že žadatelé obec Malá Úpa a město Trutnov spadají do území 
spravovaného SMO Krkonoše. Hodnotící komise z těchto důvodů rozhodla o převedení částek 
určených do SMO Krkonoše, jelikož tato organizace jako destinační společnost má za úkol 
koordinovat aktivity v oblasti CR na Turisticky významném území Krkonoš a Podkrkonoší, kam 
obě obce spadají – bude upraveno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
Hodnotící komisí bylo doporučeno, aby byly prováděny namátkové fyzické kontroly úpravy tratí 
v běžném zimním termínu.   
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USNESENÍ VRRCR/16/266/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh vyhodnocení dotačního programu CRG012010   – Úprava lyžařských běžeckých 
          tras a nadlimit dotace ve výši 578 996 Kč pro žadatele SMO Krkonoše. 
 
II.      Doporučuje 
          Návrh vyhodnocení dotačního programu CRG012010   – Úprava lyžařských běžeckých 
          tras nadlimit dotace ve výši 578 996 Kč pro žadatele SMO Krkonoše zastupitelstvu ke  
          schválení. 
 
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 17 
Různé. 
 
Členy VRRCR bylo odsouhlaseno výjezdní zasedání dne 16. 6. 2010 – KUKS – Projekt 
Refitalizace Kuks a 19. 8. 2010 – ZOO a Safarikemp Dvůr Králové nad Labem. 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš poskytl členům VRRCR informaci o výjezdním zasedání VRRCR ve 
ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny a o návštěvě souvisejících projektů s průmyslovou zónou. 
 
Dále informoval o oznámení opakovaného společného jednání o návrhu Zásad územního rozvoje 
KHK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu Zásad ÚR KHK na udržitelný rozvoj území dne  
22. 6. 2010 v 10:00 hodin v zasedací místnosti P1 906 budovy KÚ – výzva pro dotčené orgány 
k uplatnění stanovisek. 
 
 
 
K bodu 17.1. 
Prezentace KUKS – Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS, o.p.s. 
 
Plánovaný program jednání VRRCR byl operativně doplněn o požadavek představení projektu – 
Prezentace Revitalizace KUKS. 
Tento bod byl předřazen za bod 1). 
 
Prezentaci přednesl Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS, o.p.s. 
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USNESENÍ VRRCR/16/267/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Informace k prezentaci projektu  Revitalizace KUKS, o. p. s. 
 
 
II.      Ukládá 
          Předsedovi VRRCR Ing. Rostislavu Jirešovi uskutečnit výjezdní zasedání v obci KUKS  
          dne 16. 6. 2010. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 17.2. 
Neinvestiční dotace z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje JSDH obcí – 
uskutečněné zásahy za období listopad – prosinec 2009 – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla rozdána v den jednání VRRCR důvodová zpráva o neinvestiční dotaci 
z rozpočtu HZS ČR na výdaje JSDH obcí – uskutečněné zásahy za období listopad  - prosinec 
v roce 2009. Komentář přednesl Ing. Roman. 
 
USNESENÍ VRRCR/16/268/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Informaci k neinvestiční dotaci z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR na  
          výdaje JSDH obcí – uskutečněné zásahy za období listopad – prosinec 2009. 
 
II.      Doporučuje 
          Neinvestiční dotaci z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR na  
          výdaje JSDH obcí – uskutečněné zásahy za období listopad – prosinec 2009  
          zastupitelstvu ke schválení.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 17.3. 
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci Klubu českých turistů na dofinancování údržby pěších, 
lyžařských a cyklistických tras v Královéhradeckém kraji. 
     
Na základě předložené žádosti Klubu českých turistů na dofinancování údržby a značení pěších, 
lyžařských a cyklistických tras v Královéhradeckém kraji, které má KČT ve své správě, bude 
orgánům kraje předložen ke schválení návrh na přidělení dotace ve výši 355 000  Kč v rámci 
rozpočtu kapitoly 11.  
Z dotace bude realizována obnova pěších tras a provedena kontrola a doznačení cyklotras dle 
předložených seznamů, které byly zaslány k připomínkování destinačním společnostem turisticky 
významných území. Svá vyjádření bez připomínek zaslali pouze: Krkonoše-svazek měst a obcí a 
Podzvičinsko, zájmové sdružení právnických osob. Vzhledem k neobdržení připomínek ostatními 
destinačními společnostmi, považujeme návrh údržby a značení za odsouhlasený. Ve smlouvě bude 
ze strany poskytovatele uvedena podmínka na zakreslení uvedených tras do poskytnutých 
mapových podkladů, které budou krajem využity k digitalizaci pěších a cyklistických tras.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/16/269/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh žádosti o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 355 000 Kč Klubu českých turistů  
          na dofinancování údržby pěších, lyžařských a cyklistických tras v Královéhradeckém 
          kraji.  
 
II.      Doporučuje 
          Návrh žádosti o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 355 000 Kč Klubu českých turistů  
          na dofinancování údržby pěších, lyžařských a cyklistických tras v Královéhradeckém 
          kraji zastupitelstvu ke schválení.   
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Výjezdní jednání VRRCR 16. 6. 2010 v 9,00 hodin – obec KUKS. 
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Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. RSDr. Otakar Ruml                                     ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Derner                                          ………………………... 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
Jednání skončeno: 12:30 hodin 


