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Zápis 
z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 19. 8. 2010 v 8,30 hodin v salonku hotelu U Lemura – ZOO Dvůr 
Králové nad Labem 

 
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Štěpán, Mgr. Berdychová, Ing. Derner, 
                 , Ing. RSDr. Ruml, Mgr. Mojžíš, V. Friml, Bc. Klíma, Mgr. Behan 
Omluveni:  J. Gangur,  V. Hlostová 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek, RNDr. Holanová, Ing. Soběslav, Ing. Zadrobílek, RNDr. Kučerová  
                 omluvena, Mgr. Pourová - omluvena, Bc. Šimek - omluven, Ing. Pacák,  
                 DiS. Hofmanová, Mgr.A. Kulhavá, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová,  
                 Mgr. Mazánková, RNDr. D. Holečková – ředitelka ZOO Dvůr Králové. L.  
                  
 
 
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3.  Schválení rámcového programu VRRCR na II. pololetí 2010. 
4. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady poskytování 

dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011 – RNDr. Holanová, 
R. Fodorová. 

5. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV KHK – III. kolo – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
6. Návrh na poskytnutí dotace z POV KHK v dt 4 Městys Černý Důl – H. Dohnálek. 
7. Účelová investiční dotace – cyklostezka Hořice ve výši 2,0 mil. Kč. – Ing. Roman. 
8. Účelová investiční dotace – cyklostezka Božanov ve výši 800 tis. Kč – Ing. Roman.  
9. Poskytnutí účelové investiční dotace Orlické Záhoří ve výši 690 tis. Kč na krytí kurzového 

rozdílu a úroků z úvěru na pořízení rolby na úpravu běžeckých tras – Ing. Roman.  
10. Poskytnutí účelové dotace na podporu technického vybavení pro obce s JPO – Ing. Roman. 
11. Účelová dotace na nákup radiostanice JSDH Města Borohrádek – Ing. Roman. 
12. 3. Změna rozpočtu 2010 – Mgr.A. Kulhavá. 
13. Návrh rozpočtu na rok 2011 – kapitola 39 RR a kapitola 11 CR – Mgr.A. Kulhavá,  Ing. Roman. 
  
14. Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Podpora MAS“ – Ing. Zadrobílek. 
15. Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci 

cyklodopravy Královéhradeckého kraje“ – Ing. Zadrobílek.  
16. Návrh na přidělení odmítnuté dotace v krajském dotačním programu CRG 032010 Pořádání 

prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu – Ing. Zadrobílek.  
17. Informace SPOV – Zpráva o činnosti – Mgr. Berdychová. 
18. Monitorovací zpráva za rok 2009 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010 – 

Ing. Roman, Ing. Mlejnek. 
19. Vymezení venkova v Královéhradeckém kraji v rámci PRK a POV 2011–2013 – Ing. Roman, 

RNDr. Kučerová, Ing. L. Mlejnek. 
20. Projednání žádosti obcí Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na zpracování studie další varianty 

vedení koridoru rychlostní silnice R 11 v úseku Choustníkovo Hradiště – Kocbeře dle návrhu 
obcí – Ing. Háp.  
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21. Vyhodnocení dotačního titulu CRDM2010 – Podpora destinačního managementu v turisticky 
významných územích – Ing. Kratochvílová. 

22. Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
22. 1. Memorandum o spolupráci mezi KHK a PceK 

      22. 2. Prezentace KHK v IC na Staroměstském náměstí 
      22. 3. Seminář pro začínající podnikatele 
     23. Různé 
     24. Prohlídka ZOO a kempu Safari. 
 
      
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
USNESENÍ VRRCR/18/277/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Schvaluje  
1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi:  Mgr. Martina Berdychová 
4. Ověřovatele zápisu: RSDr. Ing. O. Ruml, Mgr. J. Štěpán 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu ze 17. jednání VRRCR. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/278/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu ze 17. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 3. 
Schválení rámcového programu VRRCR na II. pololetí 2010 – Ing. Jireš. 
 
Usnesením VRRCR/17/273/2010 ze dne 16. 6. 2010 byly schváleny termíny konání výborů na II. 
pololetí 2010. V mezidobí dvou výborů byl dopracován rámcový program VRRCR na II. pololetí 
2010, který je dnešního dne předložen k projednání a schválení s tím, že lze body jednání dle 
nutnosti v termínech jednání přidat.  
 
USNESENÍ VRRCR/18/279/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí  
          Schválení rámcového programu VRRCR na II. pololetí 2010. 
            
II.      Schvaluje 
          Rámcový program VRRCR na II. pololetí 2010. 
      
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady poskytování 
dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011 – RNDr. 
Holanová, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál týkající se návrhu Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011. Vzhledem k tomu, že zpracování POV na rok 2011 
předcházela celá řada navazujících jednání, čas, vymezený pro jejich zapracování neumožnil 
časovou rezervu pro projednání před jednáním VRRCR se SPOV.  Termín pro předložení, 
projednání a schválení s následným vyhlášením je vázán termínem jednání ZK KHK v měsíci září, 
neboť ZK v říjnu nezasedá. 
Komentář ke zpracovanému materiálu přednesla dr. Holanová, která konstatovala, že Program 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 zůstává meze změny. Program 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro ok 2011, jehož nedílnou přílohou pro potřeby POV  
a PRK 2011 – 2013 je dokument  - Vymezení venkova v Královéhradeckém kraji. 
Venkovská obec je definována jako obec s počtem obyvatel do 2 000 obyvatel (dle ČSÚ k 1. 1. 
2010). Tato varianta zohledňuje pouze velikost obce dle počtu obyvatel, není brán zřetel na hustotu 
osídlení, na statut obce a jiné charakteristiky či ukazatele. Do venkova je tak zařazeno celkem 405 
obcí. Ostatních 43 obcí je definováno jako městské obce.  
Dále byly představeny jednotlivé dotační tituly 1 – 5 s konkrétními úpravami. 
 
 



 Strana 4 (celkem 20)

Dotační titul l – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti -  úprava hodnotících 
kritérií  - g) – uplatnění energeticky úsporných opatření nebo využití obnovitelných zdrojů energie – 
(určitá vazba na Územní energetickou koncepci Královéhradeckého kraje). 
 
Dotační titul 2 – Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, 
infrastruktura -  byl rozšířen okruh typů projektů o demolice nevyužívaných objektů v majetku obce. 
 
Dotační titul 3 –  integrované projekty  venkovských mikroregionů - dle požadavků žadatelů o 
dotaci v tomto dotačním titulu, podléhal tento titul opakovanému projednávání, s cílem 
vyspecifikování potřeb, náplně a zároveň efektivnosti využití integrovaných projektů. Tento dotační 
titul slouží jako významný finanční zdroj pro společné projekty venkovských mikroregionů. 
V rámci těchto projektů je postupně upevňována a rozvíjena spolupráce obcí sdružených v DSO  
V dotačním titulu 3 jsou nově nastavena hodnotící kritéria a) – f). 
 
Dotační titul 4 – dotace úroku z úvěru – z důvodů přístupu k maximální hospodárnosti 
poskytnutých prostředků na dotaci a po konzultaci s administrátory byla snížena maximální výše 
dotace z 250 000 na 150 000 Kč.  Důvodem byly vratky nedočerpaných poskytnutých finančních 
prostředků. V ojedinělých případech se jednalo o úvěr, který byl splácen až ve IV. čtvrtletí roku, 
přestože dotace byla poskytnuta na celý kalendářní rok.   
Dále bylo doplněno, že dotaci nelze přiznat v případě půjčky poskytnuté Královéhradeckým krajem.  
 
Dotační titul 5 Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice –  zůstal bez 
zásadních úprav. 
 
Komentář byl doplněn R. Fodorovou, která konstatovala, že k výši finančních prostředků  
v jednotlivých dotačních titulech, se administrátor chová hospodárně. Maximální výše v dotačních 
titulech 1, 2, 3, a 5 nebyla měněna a je v souladu s rokem 2010. K zásadní změně bylo přistoupeno 
u dt 4 – úroky z úvěru, kdy maximální hranice 250 tis. Kč byla snížen na 150 tis. Kč.  
Vzhledem k tomu, že se více realizují projekty podporované EU, obce využívají finančních úvěrů a 
možnosti dotační podpory z POV v dt 4. Důvodem snížení maximální hranice byly vratky 
nedočerpaných poskytnutých finančních prostředků. V ojedinělých případech se jednalo o úvěr, 
který byl splácen až ve IV. čtvrtletí roku, přestože dotace byla poskytnuta na celý kalendářní rok.   
 
Zásadní změna bude v termínu realizace projektu, která bude uvedena ve smlouvách o poskytnutí 
dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011 a to od 1. 1. 2011 – 30. 
11. 2011 z důvodů změn v účetnictví. 
 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje bude vyhlášen v období  
1. 11. 2010 – 15. 12. 2010. 
 
Obecně bylo zpracováno na základě požadavků žadatelů a administrátorů Metodické doporučení 
k určení stupně havarijního stavu projektu k žádosti POV v dotačních titulech 1 a 2. Toto metodické 
doporučení slouží k objektivnímu určení havarijního stavu objektu a není součástí hodnotících 
kritérií. 
 
Z věcné diskuze, k jednotlivým dotačním titulům, byl vznesen zásadní požadavek přehodnocení 
stávající náplně a hodnotících kritérií dotačního titulu 3 – Integrované projekty mikroregionů. 
Z rozhodnutí VRRCR bude k tomuto dotačnímu titulu svolána mimořádná schůzka dne 23. 8. 2010 
v 10,30 hodin. Členy pracovní skupiny pro přehodnocení dotačního titulu budou: 
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Ing. R. Jireš, Mgr. M. Berdychová, Bc. K. Klíma, Mgr. L. Mojžíš, V. Friml, RNDr. M. Holanová, 
R. Fodorová.  
Po vypracování nového návrhu bude tento rozeslán všem členům VRRCR k připomínkování a 
následnému elektronickému odsouhlasení. Termín byl stanoven na 24. 8. 2010 do 8,00 hodin s tím, 
že pokud nebude zaslána od jednotlivého člena VRRCR odpověď, bude brán tento návrh na přijatý 
a člen VRRCR tímto vyslovuje svůj souhlas s jeho novým zněním.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/280/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí  
          Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady 
          poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011 
          v dt 1, 2, 4 a 5 s podmínkou dopracování dt 3 – Integrované projekty mikroregionů dle  
          vznesených požadavků. 
           
II.  Doporučuje 
           Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady 
           poskytování dotací z  Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2011 v dt  
           1, 2, 4 a 5  s podmínkou dopracování dt 3 – Integrované projekty mikroregionů dle  
           vznesených požadavků zastupitelstvu ke schválení.  
            
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 
 
 
K bodu 5. 
Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV KHK – III. kolo – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na rozdělení 1,0 mil. Kč a částky z nedočerpaných dotací POV 
v letošním roce. Upřednostněn byl dt 2, poté dt 1. K navýšení stávající dotace u žádosti MR RK v dt 
3 – integrované projekty. 
Vzhledem k tomu, že nebyla VRRCR doporučena k podpoře žádost o dotaci v dt 4 úroky z úvěru 
Městysu Černý Důl, byla částka 1,0 mil. navýšena o 146 tis. Kč ve prospěch další žádosti v dt 2 ze 
zásobníku schválených dotací.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/281/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.      Bere na vědomí  
         Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV KHK – III. kolo. 
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II.  Doporučuje 
           Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV KHK – III. kolo  
           zastupitelstvu ke schválení. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 – hlásí podjatost - nehlasuje 
 
 
 
K bodu 6. 
Návrh na poskytnutí dotace z POV KHK 2010 v dt 4 městys Černý Důl – Ing. Jireš, R. 
Fodorová 
 
 
Členové VRRCR obdrželi opakovaně 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.  
 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruchu projednal na svém zasedání dne 27. 5. 2010 žádost 
Městyse Černý Důl ve smyslu přijatého usnesení zastupitelstva. Návrh na poskytnutí dotace nebyl 
přijat – usnesení VRRCR/16/257/2010.  
 
Dnešního dne se opakovaně danou žádostí VRRCR zabýval. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/282/2010   
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 : 1  
                  Proti: 2 
                  Zdržel se: 7 
 
Návrh nebyl přijat 
 
VRRCR navrhl prostředky z dt 4 ve výši 146 tis. Kč přesunout do dt 2 v POV. 
 
 
K bodu 7. 
Účelová investiční dotace – cyklostezka Hořice ve výši 2,0 mil. Kč - Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu o poskytnutí účelové investiční 
dotace – cyklostezka Hořice ve výši 2,0 mil. Kč.  
Na základě dříve uskutečněných jednání mezi Královéhradeckým krajem a Městem Hořice 
požádalo Město Hořice dopisem ze dne 22. 7. 2010, č.j. INV/07.22/10 – Ing.Šl. o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 2.000.000 Kč jako účelovou investiční dotaci a příspěvek městu 
z rozpočtu kraje na výše uvedenou realizovanou stavbu. 
Projekt přispěl k naplnění dalších možností využití cyklistické dopravy a zvýše bezpečnosti silniční 
dopravy v dané lokalitě. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/283/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 

Účelovou investiční dotaci – cyklostezka Hořice ve výši 2,0 mil. Kč. 
     
II.  Doporučuje 
          Účelovou investiční dotaci – cyklostezka Hořice ve výši 2,0 mil. Kč zastupitelstvu ke 
          schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 6  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 4 
 
 
 
Návrh nebyl přijat 
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K bodu 8. 
Účelová investiční dotace – cyklostezka Božanov ve výši 800 tis. Kč – Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu k účelové investiční dotaci – 
cyklostezka Božanov ve výši 800 tis. Kč.   
Projekt byl realizován v průběhu roku 2009 a stavba slavnostně předána dne 23. 10. 2009 za účasti 
představitelů místních samospráv, kraje, vojevodství a dalších pozvaných hostů a občanů obou 
států. 
Celkové náklady projektu představovaly finanční objem 563.382,91 Eur z toho: 

- ERDF 85%    478 875,47  Eur 
- Státní rozpočet 5%    28 169,15  Eur 
- Vlastní podíl 10%      56 338,29  Eur 
- Kurzové ztráty   155 000,00  Kč 

Uvedené finanční prostředky se týkají české části projektu. 
Při kurzu 28,030 Kč/Eur, ČNB střed devizy k 6. 2. 2009 (datum vydání „Rozhodnutí“ o přiznání 
dotace) by představovaly celkové náklady projektu finanční objem 15.791.622,97 Kč. 
Při kurzu 25,90 Kč/Eur, ČNB střed devizy k 23. 10. 2009 by představovaly celkové náklady 
projektu finanční objem 14.591.617,37 Kč. 
Projekt přispěl k naplnění specifického cíle oblasti podpory 1.1. - Posilování dostupnosti. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/284/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Účelovou investiční dotaci – cyklostezka Božanov ve výši 800 tis. Kč. 
 
  
II.  Doporučuje 
          Účelovou investiční dotaci – cyklostezka Božanov ve výši 800 tis. Kč. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Poskytnutí účelové investiční dotace Orlické Záhoří ve výši 650 tis. Kč na krytí kurzového 
rozdílu a úroků z úvěru na pořízení rolby na úpravu běžeckých tras – Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě materiál, týkající poskytnutí účelové investiční 
dotace Orlické Záhoří ve výši 690 tis. Kč na krytí kurzového rozdílu a úroků z úvěru na pořízení 
rolby na úpravu běžeckých tras. 



 Strana 9 (celkem 20)

Dne 21. 1. 2010 byla na Krajský úřad doručena žádost obce Orlické Záhoří o finanční výpomoc na 
krytí kurzového rozdílu, který vznikl při financování nákupu rolby typu Pisten Bully 100 na úpravu 
běžeckých tras.  
Při následném proplacení dotace ve výši 90 % ceny rolby, tj. ve výši 183 141 Eur, byl oproti 
rozpočtu vykázán kurzový rozdíl (zisk) ve výši - 386,4 tis. Kč (kurz 26,25 Kč/Eur ke dni realizace 
platby oproti 24,14 Kč/ Eur v rozpočtu). Celková kurzová ztráta při nákupu rolby oproti rozpočtu 
projektu tedy činí 449,9 tis. Kč. 
Vzhledem k tomu, že obec Orlické Záhoří zajišťuje údržbu běžeckých tras i pro ostatní obce 
(Bartošovice, Liberk a části obce Deštné v O. h.) a tato činnost je nezisková, žádá o finanční 
výpomoc alespoň ve výši 650,0 tis. Kč, a to na krytí kurzového rozdílu a úroků z úvěru (449,9 tis. 
Kč – kurzový rozdíl + 243,3 tis. Kč – úroky z úvěru). 
 
Tento materiál byl již VRRCR předložen k projednání ve VRRCR dne 18. 3. 2010 s přijatým 
usnesením:  
 
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. 
Jasné odmítnutí. 
 
Na základě písemné předložené žádosti ze dne 16. 8. 2010 požádala obec Orlické Záhoří o finanční 
výpomoc ve výši 650 tis. Kč. VRRCR danou žádost a potřebné doklady na krytí nově vzniklých 
neuznatelných nákladů v požadované výši projektu projednal s níže navrženým usnesením.  
 
USNESENÍ VRRCR/18/285/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Poskytnutí účelové investiční dotace Orlické Záhoří ve výši 650 tis. Kč na krytí  
          nově vzniklých neuznatelných nákladů projektu.  
     
II.  Doporučuje 
    Poskytnutí účelové investiční dotace Orlické Záhoří ve výši 650 tis. Kč na krytí nově 

vzniklých neuznatelných nákladů projektu zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 10. 
Poskytnutí účelové dotace na podporu technického vybavení pro obce s JPO  5,0 mil. Kč  – 
Ing. Roman. 
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Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu 
technického vybavení pro obce s JPO.  
 
V roce 2009 vznikl záměr pro poskytnutí dotace obcím na obnovu hasičské techniky s cílem zajistit 
technické zhodnocení mobilní požární techniky. Na základě tohoto záměru obce získají od 
Královéhradeckého kraje příspěvek na pořízení, generální opravy, opravy nebo repase 

a) cisternových automobilových stříkaček, 
b) dopravních automobilů 

a to formou využití podvozků, které jsou v majetku obce v parametrech technických předpisů 
stanovených pro tento typ vozidla. 

S jednotlivými obcemi s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje byl proveden v této 
záležitosti průzkum o získání informací o potřebách obcí na obnovu hasičské techniky a její cenové 
vyčíslení s tím, že se jedná o techniku v havarijním stavu ne o běžnou opravu techniky. 
Na základě těchto podkladů byl připravený návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje ve výši maximálně 70 % celkových přijatelných nákladů, tj. v celkové 
výši 4 749 500 Kč pro 11 obcí, dle přiložené tabulky. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/286/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Poskytnutí účelové dotace ve výši 4 749 500 Kč na podporu technického vybavení pro 
          obce s JPO. 
 
II.  Doporučuje 
    Poskytnutí účelové dotace ve výši 4 749 500 Kč na podporu technického vybavení pro 

obce s JPO zastupitelstvu ke schválení. 
 

  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se:  
 
 
 
K bodu 11. 
Účelová dotace na nákup radiostanice JSDH Města Borohrádek – Ing. Roman.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh účelové dotace na nákup radiostanice JSDH 
Města Borohrádek.  
Město Borohrádek žádá o podporu nákupu radiostanic pro jednotku SDH města Borohrádek ve výši 
102 tis. Kč z důvodu nutnosti jejich obnovy. Nezbytnost použití radiostanic je ke koordinaci 
pohybu členů zasahující jednotky v nepřehledném prostoru při zásahu. 
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USNESENÍ VRRCR/18/287/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Účelovou dotaci ve výši 102 tis. Kč na nákup radiostanice JSDH Města Borohrádek. 
 
II.      Doporučuje 
          Účelovou dotaci ve výši 102 tis. Kč na nákup radiostanice JSDH Města Borohrádek 
          zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  
 
K bodu 12. 
Změna rozpočtu 2010 – MgA. Kulhavá. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh na změnu rozpočtu 2010. Tato změna se 
týká: 

- cyklostezka Hořice                                                                                               2,000 mil. Kč 
- cyklostezka Božanov                                                                                            0,800 mil. Kč 
- Obec Orlické Záhoří – místo MK – podpora – rolba                                           0,650 mil. Kč 
- POV                                                                                                                      1,000 mil. Kč 
- JPO                                                                                                                        2,000 mil. Kč 

  
Komentář přednesla MgA. Kulhavá.  
 
USNESENÍ VRRCR/18/288/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Změnu rozpočtu 2010.  
 
II.      Doporučuje 
          Změnu rozpočtu 2010 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
   
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 13. 
Návrh rozpočtu na rok 2011 – kapitola 39 RR a kapitola 11 CR – MgA. Kulhavá. 
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě návrh rozpočtu na rok 2011 – kapitola 39 RR a 
kapitola 11 CR. Komentář přednesla MgA. Kulhavá. 
 
USNESENÍ VRRCR/18/289/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh rozpočtu na rok 2011 – kapitola 39 RR a kapitola 11 CR. 
 
II.      Doporučuje 
          Návrh rozpočtu na rok 2011 – kapitola 39 RR a kapitola 11 CR zastupitelstvu ke  
          schválení.  
 
 
   
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 14. 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Podpora MAS“ - Ing. Zadrobílek. 
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě návrh na vyhodnocení žádostí dotačního 
programu „Podpora MAS“.  
Po vyhlášení dotačního programu bylo přijato celkem 13 žádostí, v celkovém objemu 1 935 140 
Kč. Všechny žádosti splnily formální náležitosti a přijatelnosti a byly dle hodnotících kritérií 
obodovány.  
 
USNESENÍ VRRCR/18/290/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh vyhodnocení žádostí dotačního programu  - Podpora MAS.  
 
II.      Doporučuje 
          Návrh vyhodnocení žádostí dotačního programu  - Podpora MAS 
          zastupitelstvu ke schválení. 
  
 
          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 (střet zájmu) 
 
 
 

K bodu 15. 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu  – Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci 
cyklodopravy Královéhradeckého kraje Ing. Zadrobílek. 
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě vyhodnocené žádosti dotačního programu – 
Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje.   
Po vyhlášení dotačního programu byly přijaty 4 žádosti, které prošly kontrolou formálních 
náležitostí. Žádosti byly obodovány dle hodnotících kritérií. Komentář přednesl Ing. Zadrobílek, 
s následným doporučením vyřazení žádosti obce Střezetice, neboť obec nemá dořešenou otázku 
vlastnictví pozemků a daný záměr není v souladu s Koncepcí cyklodpravy Královéhradeckého 
kraje. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/291/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh vyhodnocení žádostí dotačního programu – Podpora cyklodopravy v návaznosti 
          na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje s vyřazením žádosti obce  
          Střezetice. 
 
II.      Doporučuje 
          Návrh vyhodnocení žádostí dotačního programu – Podpora cyklodopravy v návaznosti 
          na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje s vyřazením žádosti obce  
          Střezetice zastupitelstvu ke schválení. 
           
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 16. 
Návrh na přidělení odmítnuté dotace v krajském dotačním programu CRG032010 Pořádání 
prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu – Ing. Zadrobílek. 
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Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě návrh na přidělení odmítnuté dotace v krajském 
dotačním programu CRG032010 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního 
ruchu.  
Město Hořice odmítlo dotaci ve výši 20 000,- Kč na svůj projekt Hořické adventní trhy 2010. 
Důvodem pro odmítnutí bylo překročení limitu veřejné podpory v režimu de-minimis, ve kterém 
jsou pro rok 2010 dotace v tomto programu rozdělovány.  
Z tohoto důvodu Odbor grantů a dotací navrhuje poskytnout dotaci 20 000,- Kč Obci Malá Úpa na 
projekt Kulturní léto a podzim v Malé Úpě. 
Celkové náklady akce: 160 000,- Kč 
Původně požadovaná dotace: 90 000,- Kč 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/292/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh na přidělení odmítnuté dotace v krajském dotačním programu CRG032010  
          Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu. 
 
II.      Doporučuje 
          Návrh na přidělení odmítnuté dotace v krajském dotačním programu CRG032010 
          Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu zastupitelstvu ke 
          schválení. 
           
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 17. 
Informace SPOV – Zpráva o činnosti – Mgr. Berdychová. 
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě zprávu o činnosti SPOV Královéhradeckého kraje 
ve vztahu k PRK – POV.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/293/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Zprávu o činnosti Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 18. 
Monitorovací zpráva za rok 2009 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010 – 
Ing. Roman, Ing. Mlejnek. 
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě monitorovací zprávu za rok 2009 Program 
rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010.  
Za účelem provádění komplexního monitoringu programu byla vytvořena soustava indikátorů, 
jejímž účelem je postihnout míru naplňování jednotlivých opatření, priorit a cílů programu.   
Důležitým hlediskem pro volbu konkrétních indikátorů u jednotlivých opatření Programu rozvoje 
Královéhradeckého kraje  je míra otevřenosti disponibilních informačních zdrojů a reálné možnosti 
získávání informací o výstupech u konkrétních aktivit od konkrétních implementujících subjektů, a 
to z hlediska jejich dostupnosti, rozsahu a struktury. Monitorovací zprávy bude schvalovat 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. 

Monitorovací zpráva za rok 2009: 

• Monitoring indikátorů – indikátorová sestava PRK 

• Monitoring dotačních a grantových programů KHK 

• Monitoring projektů nefinancovaných z prostředků EU  

• Monitoring projektů financovaných z projektů EU 
 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/294/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 
I.       Bere na vědomí 
         Monitorovací zpráva za rok 2009 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 –  
         2010. 
 
 
II.      Doporučuje 
          Monitorovací zpráva za rok 2009 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 –  
         2010 zastupitelstvu ke schválení.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 19. 
Vymezení venkova v Královéhradeckém kraji v rámci PRK a POV 2011 – 2013 – Ing. Roman,  
RNDr. Kučerová, Ing. Mlejnek.  
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě materiál, týkající se vymezení venkova 
v Královéhradeckém kraji v rámci PRK a POV 2011 – 2013. 
V rámci Královéhradeckého kraje jsou od 1. 1. 2011 pro potřeby Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje a Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2011-2013 vymezeny 
venkovské a městské obce.  
Venkovská obec je definována jako obec s počtem obyvatel do 2 000 obyvatel (dle ČSÚ k 1. 1. 
2010). 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/18/295/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Vymezení venkova v Královéhradeckém kraji v rámci PRK a POV 2011 – 2013. 
 
II.      Doporučuje 
          Vymezení venkova v Královéhradeckém kraji v rámci PRK a POV 2011 – 2013 
          zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 20. 
Projednání žádosti obcí Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na zpracování studie další varianty 
vedení koridoru rychlostní silnice R 11 v úseku Choustníkovo Hradiště – Kocbeře dle návrhu 
obcí – Ing. Háp. 
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Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě materiál Projednání žádosti obcí Choustníkovo 
Hradiště a Kocbeře na zpracování studie další varianty vedení koridoru rychlostní silnice R 11 
v úseku Choustníkovo Hradiště – Kocbeře dle návrhu obcí. Komentář k tomuto materiálu přednesl 
Ing. Pacák, který podrobně seznámil členy VRRCR s harmonogramem činností, související se  s 
projednáváním dotčené žádosti, doplnila ho DiS. Hofmanová.   
Z věcné diskuze vyplynul požadavek na zpracování studie řešení dopravní průchodnosti v oblasti 
Dvůr Králové nad Labem – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn v návaznosti na R 11. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/296/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Projednání žádosti obcí Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na zpracování studie další  
          varianty vedení koridoru rychlostní silnice R 11 v úseku Choustníkovo Hradiště –  
          Kocbeře dle návrhu obcí 
 
II.      Doporučuje 
           1. Zpracovat žádost obcí Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na zpracování studie další  
               varianty vedení koridoru rychlostní silnice R 11 v úseku Choustníkovo Hradiště –  
               Kocbeře dle návrhu obcí. 
            
          2. Zpracovat studii řešení dopravní průchodnosti v oblasti Dvůr Králové nad Labem –  
              Vrchlabí – Špindlerův Mlýn v návaznosti na R 11.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 21. 
Vyhodnocení dotačního titulu CRDM2010 – Podpora destinačního managementu v turisticky 
významných územích - Ing. Kratochvílová.  
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě návrh na vyhodnocení dotačního titulu 
CRDM2010 – Podpora destinačního managementu v turisticky významných územních. 
Po vyhlášení dotačního programu bylo přijato 8 žádosti, které prošly kontrolou formálních 
náležitostí.  Do hodnotícího řízení bylo postoupeno 7 žádostí, 1 žádost byla vyřazena pro nesplnění 
formálních náležitostí. Doporučené žádosti – celkem 5 v objemu 600 000 Kč.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/297/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I.       Bere na vědomí 
          Vyhodnocení dotačního titulu CRDM2010 – Podpora destinačního managementu  
           v turisticky významných územích. 
 
II.      Doporučuje 
          Vyhodnocení 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 22. 
Informace z oddělení cestovního ruchu - Ing. Kratochvílová.  
 
K bodu 22.1. 
Memorandum o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Pardubickým krajem – ústní 
informace MgA. Kulhavé. 
 
Bližší informace sdělila Ing. Kratochvílová.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/298/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Informaci o podepsání Memoranda o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a 
          Pardubickým krajem. 
           
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 22.2. 
Prezentace Královéhradeckého kraje v Informačním centru na Staroměstském náměstí – 
Praha – Ing. Kratochvílová. 
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Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě materiály, týkající se prezentace 
Královéhradeckého kraje v Informačním centru na Staroměstském náměstí v Praze – scénář 
prezentace a soutěží. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/299/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Prezentaci Královéhradeckého kraje v Informačním centru na Staroměstském náměstí  
          v Praze. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 22.3. 
Seminář pro začínající podnikatele – Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR  obdrželi v elektronické podobě materiály, týkající se semináře pro začínající 
podnikatele. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/18/300/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Informaci o semináři pro začínající podnikatele. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 23.  
Různé 
 
K bodu 24. 
Prohlídka ZOO a kempu Safari – vystoupení RNDr. Dany Holečkové, ředitelky ZOO Dvůr 
Králové nad Labem. 
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Jednání VRRCR 16. 9. 2010 v 9,30 hodin – KÚ 
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: RSDr. Ing. Otakar Ruml                                     ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Štěpán                                                   ………………………... 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
Jednání skončeno: 15,10 hodin 
 
 
 


