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Zápis 
z    2. jednání  - mimořádného Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného  dne 5. 2. 2009 od  15,00 hodin v zasedací místnosti rady  
N2 903 v budově KÚ. 

 
Přítomni : Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, J. Gangur, Ing. Ruml,  
                  V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni: A. Mrštinová - PN, Mgr. Štěpán, Ing. Uchytil,  
Nepřítomni: Mgr. Behan 
Přizváni: H. Dohnálek – omluven PN, RNDR. Holanová, Ing. Nejedlý – omluven, Ing. 

Nováková – omluvena, R. Holenda – omluven, Mgr. A. Kulhavá – omluvena 
PN,  Ing. Roman, Ing. Rychterová,  Ing. Pacák, Ing. Háp,  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. Žádost globálního grantu z Operačního programu Vzdělávání pro 
      konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 – Další vzdělávání – Ing. Nováková,  
      R. Holenda 
4. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 – prezentace –  
      R. Fodorová. Pozn. 
5.  Informace o postupu prací v POV pro rok 2009 – RNDr. Holanová. 
6.  Návrh na schválení dotací žadatelům z POV pro rok 2009 – RNDr. Holanová.  
7.  Rámcový program jednání VRRCR na I. pololetí 2009 – Mgr. A. Kulhavá. 
8. Různé 

 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Jireš.  
 
Předseda výboru požádal o rozšíření bodu programu jednání: 

 
Ø Plán projektových prací odboru územního plánování a stavebního řádu rok 2009 

– Ing. Pacák, Ing. Háp 
ü Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 

stability Královéhradeckého kraje 
ü Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R11 

na základě jejich revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř - 
Trutnov 

ü Aktualizace aplikace Pasport územně plánovací dokumentace (dále jen 
„ÚPD“) Královéhradeckého kraje spočívající ve zpracování vyhlášek a 
závazných textových částí ÚPD obcí Královéhradeckého kraje do 
formátů vhodných pro jejich začlenění do této aplikace  
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/2/8/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Rozšířený program jednání VRRCR 
2. Přítomnost hostů 
3. Návrhovou komisi: Ing. Rostislava Jireše 
4. Ověřovatele zápisu: Mgr. Martinu Berdychovou 

 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů  zápisu z úvodního jednání VRRCR  bez 
připomínek.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/2/9/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 1. jednání VRRCR bez připomínek 
 
 
K bodu 3. 
Plán projektových prací odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu rok 
2009 – Ing. Pacák, Ing. Háp 
 
Členům VRRCR byl v den jednání poskytnut přehled o plánu projektových prací odboru územního 
plánování a stavebního řádu KÚ, předpoklad zahájení v I. polovině roku 2009. Úvod přednesl Ing. 
Pacák, podrobný komentář  k jednotlivým projektům doplnil Ing. Háp.  
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K bodu 3.1. 
Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 
Královéhradeckého kraje 
 
 
Pořízení Plánu regionálního územního systému ekologické stability Královéhradeckého kraje – 
jedná se o zpřesnění řešení územně technického podkladu regionálního územního systému 
ekologické stability za účelem zpřesnit návrhy vymezených lokalit tak, aby byla usnadněna práce 
při pořizování územně plánovací dokumentace na krajské úrovni stejně tak, jako na úrovni obcí 
Královéhradeckého kraje. Projekt bude uskutečněn ve spolupráci s odborem životního prostředí a 
zemědělství KÚ – zahájení prací v únoru 2009 uskutečněním výběru zpracovatele, délka trvání – 
celý rok 2009. 

Návrh komise pro výběr zpracovatele: (Oslovené subjekty budou minimálně 3) 
 

1. Ing. Rostislav Jireš (náhradník Ing. Otakar Ruml) 
2. člen Rady Královéhradeckého kraje (+ náhradník další člen Rady) 
3. Ing. Miloš Čejka (náhradník Ing. Josef Brát) – pracovníci oddělení ochrany přírody a krajiny 
4. Ing. Petr Háp (náhradník Pavla Hofmanová, DiS.) – pracovníci oddělení územního 

plánování 
5. Ing. Jitka Macková (náhradník Mgr. Lucie Panušová) - pracovníci oddělení územního 

plánování 
 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/2/9.1./2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Postup prací  na Plánu nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 

Královéhradeckého kraje včetně návrhu  komise pro výběr zpracovatele. 
 

 
K bodu 3.2. 
Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R11 na základě jejich 
revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř - Trutnov 
 
Pořízení studie na posouzení argumentů výběru varianty koridoru rychlostní silnice R 11 v úseku 
Jaroměř - Trutnov, které jsou současným dohodnutým závazným řešením. Důvodem zpracování 
této studie je snaha Ministerstva životního prostředí zpochybnit dříve přijaté řešení ve snaze 
zabránit v pokračování projektových prací souvisejících s realizací této silnice. Ze strany 
Ministerstva životního prostředí je v současné době vyvíjena snaha otevřít otázku zahájení 
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vyhledávání nové varianty s tím, že v současné době údajně existují nové skutečnosti o tomto 
území, na jejichž základě Ministerstvo životního prostředí už není vázáno svými dřívějšími 
závaznými souhlasnými stanovisky – zahájení prací v únoru 2009 uskutečněním výběru 
zpracovatele, délka trvání – celý rok 2009. 

Návrh komise pro výběr zpracovatele: (Oslovené subjekty budou minimálně 3) 
 

1. Ing. Rostislav Jireš (náhradník Mgr. Martina Berdychová) 
2. člen Rady Královéhradeckého kraje (+ náhradník další člen Rady) 
3. František Čepek (náhradník Ing. Jan Janeček) – pracovníci oddělení silničního hospodářství 
4. Ing. Petr Háp (náhradník Ing. Jitka Macková) – pracovníci oddělení územního plánování 
5. Pavla Hofmanová, DiS (náhradník Mgr. Lucie Panušová) - pracovníci oddělení územního 

plánování 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/2/9.2./2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R11 na základě jejich 

revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř - Trutnov včetně návrhu  komise pro výběr 
zpracovatele. 
 

 
 
K bodu 3.3. 
Aktualizace aplikace Pasport územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
Královéhradeckého kraje spočívající ve zpracování vyhlášek a závazných textových částí 
ÚPD obcí Královéhradeckého kraje do formátů vhodných pro jejich začlenění do této 
aplikace  
 
Pokračování v aktualizaci Pasportu územně plánovací dokumentace kraje a obcí Královéhradeckého 
kraje. Jedná se průběžné doplňování databáze – zveřejnění územně plánovací dokumentace 
dálkovým přístupem prostřednictvím internetových stránek Královéhradeckého kraje – zahájení 
prací v únoru 2009 uskutečněním výběru zpracovatele, délka trvání – I. polovina roku 2009. 

Návrh komise pro výběr zpracovatele: (Oslovené subjekty budou minimálně 3) 
 

1. Ing. Rostislav Jireš (náhradník Mgr. Martina Berdychová) 
2. člen Rady Královéhradeckého kraje (+ náhradník další člen Rady) 
3. Ing. Jiří Holas (náhradník Ing. Alice Martinková) – pracovníci oddělení informatiky 
4. Ing. Petr Háp (náhradník Ing. Jitka Macková) – pracovníci oddělení územního plánování 
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5. Pavla Hofmanová, DiS (náhradník Mgr. Lucie Panušová) - pracovníci oddělení územního 
plánování 

 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/2/9.3./2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Aktualizace aplikace Pasport územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 

Královéhradeckého kraje spočívající ve zpracování vyhlášek a závazných textových částí 
ÚPD obcí Královéhradeckého kraje do formátů vhodných pro jejich začlenění do této 
aplikace včetně návrhu  komise pro výběr zpracovatele. 
 

 
 
K bodu 4. 
Žádost globálního grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
oblast podpory 3.2 – Další vzdělávání – Ing. Nováková,  R. Holenda 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě žádost globálního grantu z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 – další vzdělávání včetně příloh 
k projektu. Stručný komentář k této části přednesla Ing. Rychterová, v zastoupení Ing. Novákové a 
R. Holendy. 
Výzva byla 14. 11. 2008 – řídící orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ; KÚ předloží 
návrh do 02/2009, 03/09 – schválení, 05/09 – výzva pro jednotlivé projektové žádosti ; 
Cíl – zaměření na projekty KHK, technické obory, environmentální výchova, manažeři, ekologové, 
apod., nutná spolupráce s odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ, vazba na strategický 
dokument SRK KHK. 
 
Z věcné diskuze vyplynul požadavek, doplnit dílčí výzvy o zaměření na přípravu technických 
profesí  s cílem učňovského školství – např. kvalifikovaný chemik, strojník, soustružník, apod.. 
Dále bylo doporučeno  zvolit takový nástroj při rozdělování finančních prostředků  na podporu 
jednotlivých projektů, kde bude diferencováno s možností přihlédnutí na potřeby v dané lokalitě.   
 
Mimo zápis bude  Ing. Rychterovou zaslána e-mailem informace o oblastech podpory. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/2/10/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Ber e na vědomí 
    Žádost globálního grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

oblast podpory 3.2 – Další vzdělávání 
 

II.  Doporučuje 
          Žádost globálního grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  
          oblast podpory 3.2 – Další vzdělávání ke schválení radě kraje s rozšířením o zaměření na  
          technické vzdělávání (učňovské školství). 
 
                  
Před uvedením dalšího bodu jednání, týkajícího se agendy Programu obnovy venkova a 
navržených dotací pro rok 2009 požádal předseda VRRCR  Ing. Jireš přítomné o zachování 
mlčenlivosti do doby schválení návrhů dotací  z POV pro rok 2009 v zastupitelstvu kraje. 
  
 
 
K bodu 5. 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 – prezentace –   
R. Fodorová. Pozn. 
 
Členům VRRCR byla představena formou prezentace náplň Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje a související Zásady poskytování dotací z tohoto programu na rok 2009. 
Úvodem byli seznámeni s administrací tohoto programu na krajské úrovni, tj. od roku 2004. 
Představeny byly jednotlivé dotační tituly programu, včetně jejich podmínek. Aktuálně bylo 
sděleno počet přijatých žádostí za rok 2009 včetně objemu finančních prostředků ve srovnání 
s rokem 2008.   
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
   
 
 
USNESENÍ VRRCR/2/11/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
            Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 – prezentaci. 
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K bodu 6. 
Informace o postupu prací v POV pro rok 2009 – RNDr. Holanová. 
 
V úvodu RNDr. Holanová předeslala, že Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 
2009 byl aktualizován na období 2009 – 2013 jako samostatný dokument, navazující na Program 
rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010. Součástí dokumentu je příloha, ve které je uvedený 
seznam vymezení městských a venkovských oblastí v Královéhradeckém kraji tak, jak byly 
projednány při zpracování Programu rozvoje Královéhradeckého kraje. Dalším dokumentem jsou 
Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 
včetně příloh, tj. vzoru žádostí o poskytnutí finanční podpory v jednotlivých dotačních titulech, listu 
pro hodnocení žádostí v jednotlivých dotačních titulech. Nedílnou součástí je tabulka se seznamem 
obcí venkovského charakteru v Královéhradeckém kraji.  
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/2/12/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Informaci o postupu prací v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 

2009. 
                    

 
K bodu 7. 
Návrh na schválení dotací žadatelům z POV pro rok 2009 – RNDr. Holanová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh žádostí o dotaci z POV pro rok 2009 včetně 
stručného komentáře.  
RNDr. Holanová  informovala o postupu prací při vyhodnocování předložených žádostí v POV pro 
rok 2009 v jednotlivých dotačních titulech. 
Jednotlivé žádosti podané žadateli a zpracované administrátory na obcích s rozšířenou působností 
byly zadány do vyhodnocovacího programu dle jednotlivých  dotačních titulů 1 – 5 . Po posouzení 
žádostí v souladu s hodnotícími kritérii, vyplývající ze Zásad poskytování dotací z POV byl 
zpracován návrh na výši dotace dle bodového hodnocení:  
Dt l  - obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
Dt 2  - komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura 
Dt 3  - integrované projekty venkovských mikroregionů 
Dt 4 – dotace úroku z úvěru 
Dt 5 – vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice 
 
Předeslala, že byly respektovány podmínky, vyplývající ze Zásad poskytování dotací pro tento rok. 
V souladu se Zásadami byl dotační titul 1, 2, 4 a 5. 
U dotačního titulu 3 byly navrženy dvě varianty: 
Varianta A – v souladu se Zásadami poskytování dotací z POV pro rok 2009 
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Varianta B – uspokojení potřeb všech žadatelů 
Procentní podíl doporučené dotace zohledňuje bodové hodnocení. Na doporučení VRRCR bylo 
doporučit jednu z variant. 
 
Členové VRRCR posoudili jednotlivé žádosti v dotačním titulu 1, 2, 4, a 5, s doporučením ke 
schválení radě a zastupitelstvu tak, jak byly navrženy k projednání. 
 
Dotační titul 3 navržený ve dvou variantách byl VRRCR prodiskutován s podporou činnosti 
venkovských mikroregionů a partnerství členských obcí, tím byla u dotačního titulu 3 doporučena 
varianta B ke schválení radě a zastupitelstvu. 
 
U dotačního titulu 5 bylo doporučeno, aby přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace byl dotazník, 
který prověření kvalifikační požadavky a úroveň absolvovaného typu vzdělávání jednotlivými 
účastníky. 
 
Závěrem předseda VRRCR zdůraznil, že Zásady poskytování dotací pro rok 2009 budou 
respektovány.  Pokud v průběhu roku budou připadat v úvahu případně náměty na změny, budou 
předmětem projednání ve III. Q 2009 pro nadcházející vyhlášení POV na rok 2010.  
Obecně upozornil na budoucí nedostatek finančních prostředků, vzhledem k celosvětové krizi.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/2/13/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I
.
 

 I.      Bere na vědomí  
          Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v jednotlivých dotačních titulech l – 5  
          z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009. 
 
 
II.  Doporučuje 
           Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v jednotlivých dotačních titulech l – 5  
           z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 zastupitelstvu ke  
           schválení na nejbližším zasedání (5. 3. 2009). 
 
 
K bodu 8. 
Rámcový program jednání VRRCR na I. pololetí 2009 – Mgr. A. Kulhavá. 
 
Dle bodu 7.7. Usnesení VRRCR/1/7/2009 měl být předložen členům VRRCR v den jednání návrh 
rámcového programu pro jednotlivá zasedání VRRCR v I. pololetí 2009. Vzhledem k pracovní 
neschopnosti vedoucí odboru Mgr. A. Kulhavá a H. Dohnálka bude tento bod přesunut na 3. 
jednání VRRCR, tj. 26. 2. 2009. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/2/14/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Schvaluje 
    Přesun bodu jednání  - návrh rámcového programu pro jednotlivá zasedání VRRCR na 3. 

zasedání  VRRCR  dne 26. 2. 2009. 
 
 
K bodu 9. 
Různé 
V tomto bodu vystoupil J. Bezdíček, zástupce Svazu měst a obcí, který informoval přítomné o 
nadcházejícím vyhlášení soutěže Vesnice roku na rok 2009. Podmínky budou zveřejněny na 
webových stránkách MMR. Za Královéhradecký kraj není dosud jmenován garant soutěže. 
Hodnotící komise bude 10-ti členná. Organizační zajištění v kompetenci odboru RR (R. Fodorová). 
Školení pro členy hodnotící komise proběhne v Modré ve dnech 19. – 20. 3. 2009. 
  
Předseda VRRCR požádal R. Fodorovou: 

- k účasti na zastupitelstvu dne 5. 3. 2009 při schvalování žádostí o dotaci a rok 2009 
- o přípravu prezentace k venkovu – soutěž Vesnice roku na společné jednání VRRCR a 

Výboru pro ÚP města HK 
- o zhotovení jmenovek pro společné jednání obou výborů dne 26. 2. t.r. 
- o upozornění v pozvánce na společné jednání výborů na MM HK -   problém s parkováním 

 
 
 
 
 
Rekapitulace: 
 
Společné jednání Výboru pro ÚP města HK a VRRCR dne 26. 2. 2009 v 15,00 hodin zasedací 
místnost Rady Města Hradec Králové. 
   
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Martina Berdychová                                 ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 


