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Zápis 
z 19. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 16. 9. 2010 v 9,30 hodin v  
  

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

Všetečka,  Mgr.A. Kulhavá, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová, Mgr. Mazánková,  
Dále přítomni: Ing. Menzelová, Ing. Holda                 
                  
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3.  Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 – 2013 – Ing. Roman, RNDr. Kučerová, Ing. 

Mlejnek, Mgr. Pourová. 
3.1. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje – Dodatek č. 1 Změna struktury specifických 
cílů – Ing. Roman, RNDr. Kučerová. 

4. Regionální inovační fond – inovační vouchery 2010 – rozhodnutí o podpořených projektech – 
MSc. Všetečka. 

5. Podmínky dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu – Ing. 
Zadrobílek.  

6. Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým 
nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje – Ing. 
Zadrobílek. 

7. Návrh na změnu dotačního titulu v  POV 2010 obci Dobrá Voda u Hořic – Ing. Jireš, 
R. Fodorová. 

8. Projekt „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku I – Ing. Kratochvílová.  
9. Vyhodnocení projektové aktivity INFOBUS – Ing. Kratochvílová. 
10. Projekt „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku II – Ing. Kratochvílová.  
11. Vyhodnocení prezentace v IC a CzT na Staroměstském náměstí v Praze – Ing. Kratochvílová. 
12. Různé. 

 
 
      
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
USNESENÍ VRRCR/19/301/2010   
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: Petr Luska, Bc. Karel Klíma 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 18. jednání VRRCR. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/302/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 18. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 – 2013 – Ing. Roman, RNDr. Kučerová, Ing. 
Mlejnek, Mgr. Pourová. 
 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál týkající Programu rozvoje Královéhradeckého 
kraje 2011 – 2013. Komentář přednesla RNDr. Kučerová. 
PRK je programový dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako 
regionu. Navazuje na schválenou Strategii rozvoje KHK 2007 – 2015.  
Struktura PRK byla projednána ve VRRCR, obsahuje podrobné rozpracování specifických cílů 
SRK se stanovenými možnými aktivitami, možnostmi financování, implementací a indikátory pro 
monitoring a evaluaci.  
Proces zpracování PRKu probíhal za úzké spolupráce se všemi dotčenými odbory KÚ.  Jednou ze 
základních změn v novém přístupu v PRK – SRK je přiřazení příslušné infrastruktury pod věcně 
zaměření priority a cíle. S tím souvisí i oblast vzdělávání, cestovního ruchu a životního prostředí, 
které jsou nyní řešení komplexně, vždy jen pod jednou prioritou. Takto zvolený nový přístup 
reflektuje a respektuje stávající koncepce KHK.  
Dále byl představen: Strom cílů strategie rozvoje KHK – grafické znázornění – přehled opatření; 
možnosti financování, cílová skupina, implementující subjekty, garant opatření; monitoring; 
evaluace; implementace PRK 
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USNESENÍ VRRCR/19/303/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí  
          Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 – 2013 
            
II.      Doporučuje 
          Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 – 2013 zastupitelstvu ke schválení. 
      
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3.1. 
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje – Dodatek č. 1 Změna struktury specifických cílů 
– Ing. Roman, RNDr. Kučerová.  
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál týkající Strategie rozvoje Královéhradeckého 
kraje – Dodatek č. 1 Změna struktury specifických cílů. Komentář přednesla RNDr. Kučerová.  
Podstatou dodatku SRK je Změna struktury specifických cílů, upravuje dokument Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2007 – 2015. Změna spočívá především v nové struktuře specifických 
cílů. Touto změnou však nedochází ke změně obsahu vlastní SRK, ale jedná se pouze o přeskupení 
a případné přesuny obsahu mezi jednotlivými specifickými cíli. Nová struktura specifických cílů 
vychází ze závěrů výsledků ex-ante evaluace SRK 2007 – 2015 a průběžného monitoringu a 
evaluace PRK 2008 – 2010.  
PRK je zpracovávám každé 3 roky jako programový dokument vycházející ze SRK. Všechny 
změny a nové znění specifických cílů je projednáno a odsouhlaseno příslušnými odbory KÚ. 
Změny nezasahují do základních tezí a strategie, nemají vliv na strategické cíle, prioritní osy 
rozvoje a prioritní oblasti a SWOT analýzu. Věcná náplň tohoto dokumentu zůstává zachována.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/304/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí  
          Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje – Dodatek č. 1 Změna struktury 
          specifických cílů. 
 
           
II.  Doporučuje 
           Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje – Dodatek č. 1 Změna struktury  
           specifických cílů zastupitelstvu ke schválení.             
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 4. 
Regionální inovační fond – inovační vouchery 2010 – rozhodnutí o podpořených projektech – 
MSc. Všetečka. 
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál, týkající se regionálního inovačního fondu. Celkem bylo 
podáno 11 žádostí, u kterých byla posouzena přijatelnost a formální kritéria – pořízen protokol. 
Žádosti byly zaslány externím hodnotitelům k věčnému posouzení a obodování. Alokace činí 
1 460 000 Kč. Rada pro výzkum, vývoj a inovace KHK doporučila všechny předložené projekty 
k financování.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/305/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.      Bere na vědomí  
         Regionální inovační fond – inovační vouchery 2010 – rozhodnutí o podpořených 
          projektech 
 
II.  Doporučuje 
           Regionální inovační fond – inovační vouchery 2010 – rozhodnutí o podpořených 
           projektech zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 5. 
Podmínky dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu – Ing. 
Zadrobílek.  
 
 
Členové VRRCR obdrželi podmínky dotačních programů na rok 2011 v oblasti regionálního 
rozvoje a cestovního ruchu. U programů regionálního rozvoje byly drobné administrativní úpravy 
některých dotačních titulů představeny. U všech dotačních titulů jsou uvedena hodnotící kriteria 
z hlediska jejich transparentního způsobu hodnocení.   
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Jedná se o návrhy těchto dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje: 
 

• RRD 022011 Profesionalizace svazků obcí; 
• RRD 032011 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel; 
• RRD 042011 Vybavení svazků obcí základní technikou; 
• RRD 062011 Podpora provozu cyklobusů; 
• RRD 072011 A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 

Královéhradeckého kraje; 
• RRD 072011 B Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku – singltreky; 
• RRD 082011 Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje; 
• RRD 092011 Podpora Místních akčních skupin; 
• RRD 102011 Podpora spolkové činnosti  

 
U programů cestovního ruchu byl navržen nový dotační titul – Vybavení informačních center. 
 
Jedná se o návrhy těchto dotačních programů v oblasti cestovního ruchu: 

 
• CRG012011  Úprava lyžařských běžeckých tras; 
• CRG022011 Vybavení informačních center; 
• CRG032011 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu. 

 
 

V průběhu jednání VRRCR se dostavil Mgr. Jan Morávek v 10,20 hod. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/306/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Podmínky dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu na rok 

2011. 
 

II.  Doporučuje 
          Podmínky dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu na rok  
          2011 zastupitelstvu ke schválení. 
           
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 6. 
Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 
fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje – 
Ing. Zadrobílek.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě Zásady poskytování finanční podpory 
z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím 
veřejně prospěšnou činnost na území kraje. V souladu se Strategií Královéhradeckého kraje a 
Programu rozvoje kraje byly sjednoceny pravidla pro všechny dotační programy, které jsou kraje 
vypisovány. Zásady jasně stanovují pravidla pro poskytování podpor a postup pro vyhlášení, 
vymezují obsah žádosti o finanční příspěvek od žadatelů a hodnocení těchto žádostí. Upřesňují 
průběh čerpání dotace, kontrolní činnost a udržitelnost projektu.  
Hodnotitelská komise bude mít závazné složení 3 – 5 členů: 
3 – členná hodnotitelská komise – 2 členové VRRCR, 1 zaměstnanec odboru  
5 – členná hodnotitelská komise – 3 členy VRRCR, 2 zaměstnance z odboru  
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/307/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 

Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 
fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území 
kraje 

     
II.  Doporučuje 
           Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje  
           fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území  
           kraje zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 7. 
Návrh na změnu dotačního titulu v POV 2010 obci Dobrá Voda u Hořic – Ing. Jireč. R. 
Fodorová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu k návrhu na změnu dotačního 
titulu v POV 2010 obci Dobrá Voda u Hořic.  
Obec Dobrá voda u Hořic se obrátila na poskytovatele dotace se žádostí ze dne 19. 7. 2010 o změnu 
projektu, z dotačního titulu 2 do dotačního titulu 1 a související účel čerpání shora přidělené dotace 
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na novou akci, realizovanou v dotačním titulu 1 – „Oprava střešní krytiny a oplechování střechy 
na budově základní školy“.  Vzhledem k tomu, že obec získala v roce 2010 dotaci z Operačního 
programu Životní prostřední na zateplení budovy ZŠ a MŠ a realizace záměru je plánována do 
konce listopadu 2010, bude zachován 50 % podíl spolufinancování, protože dotace OP ŽP se týká 
pouze zateplení, které nezahrnuje opravu střešní krytiny a oplechování. Tímto souběhem nejsou 
porušeny Zásady poskytování dotací POV na rok 2010.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/308/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na změnu dotačního titulu v POV 2010 obci Dobrá Voda u Hořic 
 
  
II.  Doporučuje 
          Návrh na změnu dotačního titulu v POV 2010 obci Dobrá Voda u Hořic zastupitelstvu  
          ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Projekt „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku I“  - Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě materiál, týkající se Projektu „Cílená prezentace a 
propagace Královéhradeckého kraje jako celku I“. Komentář přednesla Ing. Kratochvílová: 

- Fotobanka 
- Prezentace v 17 druzích tiskovin 
- Presstripy 
- INFOBUS – prezentace ve 14-ti krajích, celkem 16 měst 
- Reklamní předměty 
- Účast na zahraničních veletrzích v roce 2010 – celkem 11  
- Propagační brožury 
- DVD 
Ing. Kratochvílová požádala člena VRRCR p. Petra Lusku o konzultaci dotčených materiálů. 

 
 
USNESENÍ VRRCR/19/309/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informace o projektu „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku I „.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Vyhodnocení projektové aktivity INFOBUS – Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě zprávu o vyhodnocení projektové aktivity 
INFOBUS – závěrečná zpráva. Stručný komentář přednesla Ing. Kratochvílová. 
  
 
USNESENÍ VRRCR/19/310/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informace o vyhodnocení projektové aktivity INFOBUS 
 
 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se:  
 
 
 
K bodu 10. 
 Projekt „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku II“  – Ing. Kratochvílová. 
 
Projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“ plynule navazuje na 
projekt I. Vzhledem k tomu, že 7,5 % kofinancování projektu ROP ze státního rozpočtu není 
vyjasněno, je projekt pozastaven.  
 
USNESENÍ VRRCR/19/311/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Informace o projektu „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku II „.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  
 
K bodu 11. 
Vyhodnocení prezentace v IC a CzI na Staroměstském náměstí v Praze – Ing. Kratochvílová.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě zprávu o vyhodnocení prezentace 
Královéhradeckého kraje, která se uskutečnila na Staroměstském náměstí v Praze ve dnech 18. – 
22. 8. 2010. Byla provedena zároveň distribuce letáků na několika lukrativních místech Prahy. Po 
celých pět dní následoval bohatý doprovodný program Královéhradeckého kraje. Celková statistika 
návštěvnosti v průběhu prezentace byla následující – nejvíce návštěvníků bylo ze Španělska, 
následovala Itálie a Francie. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/312/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Informace o vyhodnocení prezentace v IC a CzI na Staroměstském náměstí v Praze. 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

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

 
K bodu 12. 
Různé 
Upřesněná formulace usnesení VRRCR 18/296/2010 ze dne 19. 8. 2010 – Ing. Pacák 
 
Na základě požadavku odboru ÚP a SŘ bylo navrženo zpřesnění specifikace úkolu, týkajícího se 
žádosti obce Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na zpracování studie.    
 
USNESENÍ VRRCR/19/313/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Žádá 
          Odbor územního plánování a stavebního řádu o přípravu materiálu do rady, týkající se  
          zahájení prací na pořízení studie varianty vedení koridoru R 11 v úseku Choustníkovo  
          Hradiště – Kocbeře dle návrhu obcí. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 

 
 
K bodu 12.1. 
Personální změna člena VRRCR – Ing. Jireš. 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš informoval přítomné o personální změně ve VRRCR. Za Mgr. 
Miroslava Behana se stal členem VRRCR Ing. Pavel Bradík na základě usnesení zastupitelstva 
ZK/15/1114/2010 ze dne 9. 9. 2010.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/314/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Personální změnu člena VRRCR. 
 
 
  
 
 
 
  
 

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

 
 
 
K bodu 12.2. 
Návrh odměn členům VRRCR za uplynulé období roku 2010 – Ing. Jireš. 
 
Členům VRRCR byl sdělen návrh na odměnu členům VRRCR Mgr. Janu Morávkovi a Bc. Karlu 
Klímovi.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/315/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Návrh odměn pro členy VRRCR Mgr. Janu Morávkovi a Bc. Karla Klímu ve stanovené 
          výši. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 

 
 
 
 
K bodu 12.3. 
Požadavek VRRCR 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš vznesl požadavek, aby každého poptávkového řízení, zadávaného 
odborem RR, např. na pořízení publikací, propagačních materiálů, dotisku materiálů, apod. byl 
přítomen vždy minimálně jeden člen VRRCR po předchozí domluvě.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/19/316/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Schvaluje 
          požadavek, aby každého poptávkového řízení, zadávaného odborem RR, např. na pořízení 
          publikací, propagačních materiálů, dotisku materiálů, apod., byl přítomen vždy minimálně  
          jeden člen VRRCR po předchozí domluvě.  
           
 
II.       Žádá 
           Vedoucí odboru RR o zabezpečení požadavku, aby každého poptávkového řízení,  
           zadávaného odborem RR, např. na pořízení publikací, propagačních materiálů, dotisku  
           materiálů, apod., byl přítomen vždy minimálně jeden člen VRRCR po předchozí domluvě.  
 
 
  
 
 
 
  
 

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

 
 
Jednání VRRCR 21. 10. 2010 v 9,30 hodin – KÚ 
 
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Petr Luska                                                           ………………………… 
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Ověřovatel zápisu: Bc. Karel Klíma                                                  ………………………... 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
Jednání skončeno: 12,00 hodin 
 
 
 


