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Zápis 
z 24. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 17. 2. 2011 v 9,30 hodin v zasedací místnosti  N2 903 v budově KÚ. 

  
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Berdychová, J. Gangur, Ing., RSDr. 
Ruml, V. Hlostová, V. Friml, M. Vlasák  
Omluveni: PhDr. Štěpán Ph.D., Bc. Klíma, Ing. Derner, Mgr. Mojžíš 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek, Ing. Mencl, Mgr. Solnička, Ing., arch. Petrák, J. Orsák - omluven,  
                 I. Kraus, Ing. Rychterová, F. Molík, D. Všetečka, MSc., Ing. Soběslav, R. Holenda,  
                 RNDr. Holanová, Mgr.A. Kulhavá - omluvena, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová,  
                 RNDr. Vomočilová, Bc. Nekovářová 
                               
Program:   
  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Koncepce Požární ochrany KHK 2011 – 2020 – Ing. Mencl, Mgr. Solnička, Ing., arch. Petrák – 

HZS KHK.  
4. Prezentace Krajské hospodářské komory KHK o čerpání finančních prostředků z přidělené 

dotace v předchozích letech a roku 2010 – Ing. Zdeňka Rychterová, ředitelka KHK, F. Molík, 
ředitel jednatelství KHK Náchod  

5. Realizace regionální inovační strategie KHK – D. Všetečka, MSc., CEP. 
6. Evropské seskupení území spolupráce (ESÚS) – Ing. Soběslav, R. Holenda. 
7. Program obnovy venkova KHK 2011 – předložení návrhu dotací – Ing. Jireš,  

RNDr. Holanová, R. Fodorová. 
8. Informace o konferenci „Vojenské památky a cestovní ruch“ – Ing. Kratochvílová. 
9. Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
10. Různé. 

 
 
      
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
USNESENÍ VRRCR/24/373/2011   
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: Ing., RSDr. Otakar Ruml, Vladislav Friml 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 23. jednání VRRCR. 
 
Trvá úkol: 
Usnesení VRRCR/21/337/2010 ze dne 11. 11. 2010 – projednání materiálu „Analýza 
hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky slabých oblastí“ 
v dotčených výborech ZK – trvá. 
Usnesení  VRRCR/22/350/2010 ze dne 16. 12. 2010 – projednání analýzy Dobrovolných svazků 
obcí Královéhradeckého kraje v dotčených výborech ZK – trvá. 
 
Usnesení VRRR/22/351/2010 ze dne 16. 12. 2010 – předložit zprávu o čerpání prostředků za rok 
2010 Krajské hospodářské komory KHK – 17. 2. 2011 – splněno. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/24/374/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 23. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Koncepce Požární ochrany KHK 2011 – 2020 – Ing. Mencl, Mgr. Solnička, Ing., arch. Petrák 
– HZS KHK.  
 
Členům VRRCR byla elektronicky zaslána Koncepce Požární ochrany Královéhradeckého kraje 
2011 – 2020.  
V úvodu Ing. Jireš uvedl, že se jedná o materiál, který má vazbu na spolupráci s obcemi.  
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Jednotlivé bloky – všeobecná charakteristika kraje, identifikace a pokrytí rizik a koncepční úkoly a 
cíle okomentoval Ing. Mencl. Dále uvedl, že Koncepce má dvě základní části: 

1. Část se týká vyhodnocení stávajícího stavu 
2. Část je vyhledávací a koncepční 

Otázka zodpovědnosti: 
1. Obec 
2. Kraj – vazba na související předpisy v požární ochraně 
3. JPO  - profesionální 

- Dobrovolné 
4. Nařízení kraje – poplachový plán kraje 

 
Vzhledem k tomu, že nejsou na území KHK  k dispozici jednotky civilní ochrany armády ČR, 
spočívá tato činnost na dobrovolných a profesionálních hasičích při zásahu u živelných událostí.  
Ing. Mencl upozornil, že v současné době se jeví jako nekoncepční vyčlenění finančních prostředků 
na jednotky dobrovolných hasičů bez koordinace s profi. Vyškolený personál nemá techniku 
s dostatečnou vybaveností. Dále uvedl, že HZS bezplatně zajišťuje údržbu hasičské techniky, 
dýchací techniky, což má vazbu na rozpočet ministerstva vnitra i HZS. Rozpočet byl krácen ve 
vztahu pozastavení propagačních akcí – např. pokyny „pomoc občanům“. Pro informaci uvedl, že 
pořízené nové hasičské cisterny je cca 5,5 – 6,5 mil. Kč.  Kvalitní technika je nutná z důvodů vazeb 
na tzv. „dojezdové časy“.  
HZS využívá projektu ministerstva vnitra a ministerstva financí formou příspěvku na novou 
techniku – cisterny za spolufinancování žadatele. Dále využívá projektu česko-polské spolupráce – 
pořízeno celkem 11 cisteren. Nová technika u HZS je využita po dobu 5-ti let, po té je přeřazena na 
obce.  
 Ing. Jireš uvedl, vzhledem k tomu, že materiál má dopad finanční, doporučil členům VRRCR  jeho 
projednání ve finančním výboru, jako závazný materiál a dále jako informativní materiál projednat 
ve výboru životního prostředí, s cílem schopnosti krajského úřadu zajištění financování ze zákona.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/24/375/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.         Bere na vědomí  
           Koncepci Požární ochrany Královéhradeckého kraje 2011 – 2020. 
 
II.        Doporučuje  

1. Nastavit dlouhodobě koncepční financování sborů požární ochrany. 
 

2. Odboru RR Koncepci Požární ochrany Královéhradeckého kraje 2011 – 2020 
projednat ve výboru finančním – závazně, ve výboru životního prostředí – 
informativně.  

 
3. Předložit Koncepci Požární ochrany Královéhradeckého kraje 2011 – 2020 po 

projednání v doporučených výborech zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Prezentace Krajské hospodářské komory KHK o čerpání finančních prostředků z přidělené 
dotace v předchozích letech a roku 2010 – Ing. Zdeňka Rychterová, ředitelka KHK, F. Molík, 
ředitel jednatelství KHK Náchod.  
 
 
Členům VRRCR byl elektronicky zaslán materiál, týkající Prezentace Krajské hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje o čerpání finančních prostředků z přidělené dotace v předchozích letech a 
roku 2010.   
Bližší komentář přednesla Ing. Rychterová, ředitelka komory, která informovala o: 

- konzultačním a poradenském servisu komory,  
- četnosti písemných dotazů,  
- mezinárodní spolupráci,  
- přehledu návštěv zástupců představenstva, 
- konzultačních dnech pro podnikatele ve spolupráci s agenturou CzechTRADE, 
- obchodních kontaktech kraje a zahraničních partnerů, 
- partnerství veřejného a soukromého sektoru, 
- vzniku odborných gescí,  
- propagaci a výstavě, 
- oblasti rozvoje venkova a zemědělství. 

 
O přeshraniční spolupráci komory informoval F. Molík, ředitel jednatelství komory v Náchodě.  
 
Z věcné diskuze vyplynul dotaz, jak se podnikat dozví o existenci komory a její činnosti, pokud se 
nezajímá sám. Bylo sděleno, že vazba je na veřejné instituce, např. úřady práce, finanční úřady, 
živnostenské úřady, města a obce, které na existenci komory upozorňuji. Dále formou propagace – 
tisk, web, kontaktní adresy, těch je cca 4 400. Informace komory nejvíce využívají střední a malé 
firmy, drobní podnikatelé – řemeslnici, (nemají pracovní aparát, oproti velkým firmám). Úřady 
práce ve spolupráci s komorou organizují semináře pro začínající podnikatele.  
 
Z předneseného se jeví služba Krajské hospodářské komory jako potřebná. V současné době je 
předmětem projednání podpory na letošní rok nástroj, který by dotaci na činnost komory umožnil. 
Vzhledem k tomu, že za tři roky byla vyčerpána kvóta v režimu de minimis, je důvod vyřešit danou 
situaci.  
 
Ing. Jireš, předseda VRRR doporučil poskytnout VRRCR na některých z příštích jednání informaci 
o vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2010 (uzávěrka vyúčtování za I. Q k 31. 3. 2011). 
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USNESENÍ VRRCR/24/376/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.        Bere na vědomí  
           Prezentaci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje o čerpání  
           finančních prostředků z přidělené dotace v předchozích letech a roku 2010 
 
            
II.  Doporučuje informovat o čerpání poskytnuté dotace v roce 2010 Krajské hospodářské 

komoře Královéhradeckého kraje po ukončení vyúčtování  - II. Q. 2011.  
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se:  
 
 
 
K bodu 5. 
Realizace Regionální inovační strategie KHK – D. Všetečka, MSc., CEP. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu k Realizaci Regionální 
inovační strategie Královéhradeckého kraje. Komentář přednesl D. Všetečka, MSc. 
Návrh na schválení realizace a financování projektu „Realizace Regionální inovační strategie 
Královéhradeckého kraje“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Oblast 
podpory 4.2 
Projekt dále rozpracovává a realizuje Regionální inovační strategii KHK. Cílem projektu je 
zpracování komplexní studie pro odvětví, která jsou v Královéhradeckém kraji (dále "KHK") 
progresivní z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Komplexní studie bude obsahovat část 
analytickou, technologický foresight (předvídání) a syntetickou část včetně opatření pro 
implementaci. Dohled nad výstupy projektu bude vykonávat krajský úřad. Projektové řízení, 
analytické a syntetické práce provede Centrum EP, příspěvková organizace kraje. Na technologický 
foresight (s aktivním zapojením regionálních aktérů v rámci pracovních skupin) a hodnocení SEA 
proběhnou veřejné zakázky.  
 
Žadatel: 
Královéhradecký kraj 
Období realizace: 
04/2011 – 06/2012 
Celkové výdaje projektu: 
ve výši 4 190 000 Kč (z toho způsobilé výdaje ve výši 3 446 000 Kč, nezpůsobilé výdaje ve výši 
744 000 Kč) 
Kofinancování KHK: 
15% způsobilých výdajů ve výši 516 900 Kč hrazeno z rezervy kap. 13  
Profinancování projektu: 
vratka předfinancování ve výši 2 929 100 Kč  
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Dotace (vrácené předfinancování): 
ve výši 2 929 100 Kč 
Nezpůsobilé výdaje: 
ve výši 744 000 Kč hrazeny v rámci Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého  
 
V závěru informoval o schválení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a výzvě 
k doložení povinných příloh k podpisu smlouvy od RR NUTS II SV. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/24/377/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Realizaci Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. 
 
II. Doporučuje  

            Realizaci a financování projektu „Realizace Regionální inovační strategie  
            Královéhradeckého kraje, jehož žadatelem je Královéhradecký kraj, podpořeného z  
            Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 4.2  
            zastupitelstvu ke schválení. 
 
                   
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                   
                  
 
K bodu 6. 
Evropské seskupení území spolupráce (ESÚS) – Ing. Soběslav, R. Holenda. 
 
 
Členové VRRCR obdrželi prezentaci materiálu Evropské seskupení územní spolupráce (ESÚS). 
V úvodu Ing. Soběslav sdělil, že se jedná o nastavení spolupráce veřejných institucí na růzdných 
úrovních, konkrétně mezi Českou republikou, Polskem, a Německem. Jako příklad uvedl, že 
nejdále v této činnosti jsou západní státy. Dosud bylo v rámci EU založeno 18 ESÚS.  ČR je ve 
stádiu připravenosti. Královéhradecký kraj je hlavní iniciátor, bude předkladatelem Česko – 
polského projektu. Podmínkou je, že sekretariát a výkonné složky musí být na území ČR. 
Samotnou prezentaci ESÚS okomentoval R. Holenda. Informoval o vymezení ESÚS: 

- Krizové řízení 
- Oblast životního prostředí včetně hospodaření s odpady 
- Dopravní infrastruktura 
- Cestovní ruch 
-  

Seznámil přítomné s plánem činností v roce 2011. Proběhnou jednání: 
- krajů NUTS II Severovýchod 



 Strana 7 (celkem 11)

- s Vojvodstvím 
- s EuroregionemGlacensis 
- grémia na mezinárodní úrovni 
-  

Harmonogram aktivit v rámci ESÚS pro nejbližší období: 
 
23. 2. 2011 – jednání k problematice ESÚS na Euroregionu Glacensis 
 
28. 2. -1. 3. 2011 – AER Training Academy k ESÚS ve Dvoře Králové nad Labem 
 
2. 3.2011 – konzultace projektového záměru na přípravu ESÚS na Společném technickém  
                   sekretariátě Olomouc 
 
23. 3. 2011 – společné jednání české a polské delegace k přípravě ESÚS 
                     (termín se může ještě změnit). 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/24/378/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
Prezentaci Evropské seskupení územní spolupráce.  

            
   II.  Doporučuje  
          Zavést sídlo sekretariátu v gesci Královéhradeckého kraje.  
             
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                   
 
K bodu 7. 
Program obnovy venkova KHK 2011 – předložení návrhu dotací – Ing. Jireš, RNDr. 
Holanová, R. Fodorová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě komentář k návrhu dotací z Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011 včetně tabulkových příloh. Ing. Jireš seznámil 
přítomné o celkovém časovém procesu zpracování žádostí POV od vyhlášení k jejich vyhodnocení.  
Členové VRRCR byli seznámeni se závěry hodnotitelské pracovní skupiny, která zasedala 26. 1. 
2011.  
Hodnotitelskou pracovní skupinou Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch bylo doporučeno 
podpořit žádosti v dt 1, dt 2 a dt 4 dle finančních možností - alokovaná částka 35,0 mil. Kč včetně 
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vytvoření rezervy pro odměny administrátorů POV na ORP a dofinancování finančního podílu obci 
Nepolisy za soutěž Vesnice roku 2010 – první místo v kraji.  
  
Žádosti v dt 5 jsou doporučeny 2 z deseti podaných. Ostatní budou podpořeny dle finančních 
možností v průběhu roku.  Žádosti v dt 3 budou podpořeny dle finančních možností po předchozím 
posouzení popisu a náplně jednotlivých projektů hodnotitelskou pracovní skupinou.  
 
Ing. Jireš upozornil, že Zásady umožňují řešit havarijní stav. VRRCR doporučuje k posouzení 
takové skutečnosti zástupce členů VRRCR k následnému shlédnutí, posouzení a dokumentace k 
projednání požadavku ve VRRCR. Jiný mechanismus nepřipouští předřazování žádostí.  
Upozornil, aby bylo ze strany administrátorů zachováno průběžné a rovnoměrné čerpání 
poskytnutých prostředků na dotace se zpětnou vazbou o případném jejich nedočerpání a včasném 
vrácení poskytovateli k dalšímu využití.  
 
R. Fodorová doplnila komentář o stavu plnění harmonogramu činností, souvisejícím s administrací 
žádostí POV. Konstatovala, že se osvědčil způsob a čas vyhlášení sběru žádostí před koncem roku, 
neboť je tak vytvořen dostatečný časový prostor pro kontrolu podaných žádostí. V letošním roce 
nebyla žádná žádost vyřazena z důvodů administrativních chyb.  
Všeobecně bylo řečeno, že hodnotící kriteria jsou propracovaná a nastavená spolupráce 
s jednotlivými administrátory osvědčená. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/24/379/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
 1. Seznam žadatelů na poskytnutí dotace v jednotlivých dotačních titulech 1 – 5 

z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011.  
 

2. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 1, 2, 4 a 5 z Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011.  

 
II.  Doporučuje 

1. Seznam žadatelů na poskytnutí dotace v jednotlivých dotačních titulech 1 – 5 
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011 
zastupitelstvu ke schválení. 
 

2. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 1, 2, 4 a 5 z Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011 zastupitelstvu ke 
schválení. 
 

3. Na základě uzavřených smluv o administraci monitorovat rovnoměrné  a  
průběžné  čerpání finančních prostředků v souladu s termíny, uvedenými ve 
smlouvách o poskytnutí dotace v dotačním titulu 1 – 5 Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011 s důrazem na dt 4 a jeho  
průběžné  vyúčtování  v III. Q. 2011. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 8. 
Informace o konferenci „Vojenské památky a cestovní ruch“ – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byly zaslány informační materiály týkající se konference „Vojenské památky a 
cestovní ruch“. Bližší komentář poskytla Ing. Kratochvílová. Pozvala přítomné členy VRRR na 
Infotour a cykloturistika ve dnech 18. – 19. 3. 2011 do KC Aldis HK a na Vojenské památky a 
cestovní ruch ve dnech 17. – 18. 3. 2011 do KC Aldis HK. Ing. Kratochvílová na jmenované akce 
přítomné členy a hosty pozvala. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/24/380/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informace o konferenci „Vojenské památky a cestovní ruch“. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 9. 
Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byly poskytnuty aktuální informace z oddělení cestovního ruchu, Ing. 
Kratochvílová sdělila, že koncem února bude ukončen Projekt cílená prezentace I. Při té příležitosti 
byly rozdány propagační materiály „Relaxace“, zbývá ještě dopracovat propagační materiály 
„Venkovská turistika“. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/24/381/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informace z oddělení cestovního ruchu. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 10. 
Různé. 
 
 
K bodu 10.1. 
Žádost Města Teplice nad Metují o změnu předmětu smlouvy z názvu „Oprava karoserie“, na 
„Celková oprava T 148 CAS 32 včet nové nástavby“ – Ing. Roman. 
 
V den jednání VRRCR byla členům předložena žádost Města Teplice nad Metují o změnu předmětu 
smlouvy – Oprava karoserie na nový název projektu „Celková oprava T 148 CAS 32 včetně nové 
nástavby“ byla k projednání a posouzení. Celkové investiční náklady z přidělené částky dotace ve 
výši 199 500,- Kč zůstávají nezměněny. Celkovou opravou vozidla dojde k jednorázové investici do 
opotřebovaného zařízení.   
 
USNESENÍ VRRCR/24/382/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Žádost Města Teplice nad Metuji ve věci změny předmětu smlouvy z názvu Oprava  
      karoserie“, na „Celková oprava T 148 CAS 32 včet nové nástavby. 
 
II. Doporučuje  
      Žádost Města Teplice nad Metuji ve věci změny předmětu smlouvy z názvu Oprava  
      karoserie“, na „Celková oprava T 148 CAS 32 včet nové nástavby zastupitelstvu ke 
      schválení. 

 
                   
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
Jednání VRRCR 17. 3 2011 v 11,50 hodin – KÚ 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing., RSDr. Otakar Ruml                                   ………………………… 
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Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                                   ………………………... 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 


