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Zápis 
 
z 25. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 15. 3. 2011 v 9, 30 hodin v zasedací místnosti  N2 903 v budově KÚ. 

  
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, PhDr. Štěpán Ph.D, J. Gangur, Ing., RSDr. Ruml, Mgr. 
Mojžíš, V. Friml, M. Vlasák  
Omluveni: Mgr. Morávek., Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, Ing. Derner, V. Hlostová  
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, Ing. Pacák – omluven, Ing. Háp – omluven, DiS.  
                Hofmanová,  Ing. Soběslav, Ing. Zadrobílek, Mgr.A. Kulhavá, Ing. Roman,  
                Ing. Kratochvílová 
                                              
Program:   
  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Informace o průběhu pořizování Zásad územního rozvoje KHK – Ing. Háp. 
4. Hodnocení předložených žádostí dotačního programu 11RRD02 Profesionalizace svazků obcí – 

Ing. Zadrobílek. 
5. Hodnocení předložených žádostí dotačního programu 11RRD06 – Podpora provozu cyklobusů 

– Ing. Zadrobílek. 
6. Hodnocení předložených žádostí dotačního programu 11RRD09 – Podpora místních akčních 

skupin – Ing. Zadrobílek. 
7. Hodnocení předložených žádostí dotačního programu  11CRG 01 – Úprava lyžařských 

běžeckých tras – Ing. Zadrobílek. 
8. Informace o poskytnutých půjčkách – stav k I. Q. 2011 – Ing. Roman. 
9. Účelová dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Ing. Roman. 
10. Informace o ukončení projektu CPP KHK  I  – Ing. Kratochvílová. 
11. Informace o realizaci projektu CPP KHK II – Ing. Kratochvílová. 
12. Žádost Agentury pro rozvoj Broumovska, o.s. – příspěvek na studii singltrek  - Ing. Roman. 
13. Různé. 

13.1. Předání brožur „Venkovská turistika“ a DVD, pozvání na veletrh a konferenci –  
Ing. Kratochvílová.  

 
      
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
USNESENÍ VRRCR/25/383/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Ing., RSDr. Otakar Ruml  
4. Ověřovatele zápisu: Petr Luska, Vladislav Friml 
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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 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 – splněno. 
Usnesení  VRRCR/22/350/2010 ze dne 16. 12. 2010 – projednání analýzy Dobrovolných svazků 
obcí Královéhradeckého kraje v dotčených výborech ZK – splněno. 
 
Usnesení VRRCR/24/375/2011 ze dne 17. 2. 2011 – projednání materiálu „Koncepce Požární 
ochrany Královéhradeckého kraje 2011 – 2020“ ve finančním výboru závazně, ve výboru životního 
prostředí informativně – trvá.  
Usnesení VRRCR/24/376/2011 ze dne 17. 2. 2011 – poskytnout informaci o čerpání poskytnuté 
dotace v roce 2010 Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje po ukončení vyúčtování  
- II. Q. 2011 – trvá.   
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/25/384/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 24. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Informace o průběhu pořizování Zásad územního rozvoje KHK – Ing. Háp. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace v zastoupení DiS. Hofmanové za nepřítomného a 
omluveného Ing. Pacáka a Ing. Hápa o průběhu pořizování Zásad územního rozvoje 
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Královéhradeckého kraje.  Dále byli členové VRRCR seznámeni s vyhodnocením námitek 
statutárního města Hradec Králové, uplatněných dopisem ze dne 26. ledna 2011, č. j. 
MMHK/016069/2011 k  veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje uskutečněného dne 1. února 2011, v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s návrhem řešení námitky.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/25/385/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.         Bere na vědomí  
            1. Informaci o průběhu pořizování návrhu Zásad územního rozvoje  
                Královéhradeckého kraje. 
 
            2. Informaci o námitce uplatněné statutárním městem Hradec Králové, dopisem ze dne  
                26. 1. 2011, č. j.  MMHK/016069/2011 k návrhu Zásad územního rozvoje 
                Královéhradeckého kraje.  
 
            3. Informaci o způsobu jejího vyhodnocení v rámci procesu pořízení návrhu Zásad 
                Územního rozvoje Královéhradeckého kraje.  
            
 
II.        Doporučuje  
            Nevyhovět námitkám uplatněným statutárním městem Hradec Králové dopisem ze  
            dne 26. ledna 2011, č. j. MMHK/016069/2011 k Zásadám územního rozvoje  
            Královéhradeckého kraje.  
 
                              
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Hodnocení předložených žádostí dotačního programu 11RRD02 Profesionalizace svazků obcí 
– Ing. Zadrobílek. 
 
 
Členům VRRCR byl elektronicky zaslán materiál, týkající návrhu dotací žadatelů v dotačním titulu 
11RRD02 -  Profesionalizace svazků obcí. 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/17/1224/2010 ze dne 2. 12. 2010 bylo 
schváleno vyhlášení dotačního programu 11RRD02. Dotační program byl vyhlášen v termínu od 
10. 1. 2011 do 10. 2. 2011. Pro tento dotační program byla uvolněna alokace ve výši 1700 000 Kč. 
Do dotačního programu bylo podáno celkem 33 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 3,7 mil. 
Kč. 
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Hodnotící komise, která zasedala dne 2. 3. 2011, rozhodla o zařazení  do dotačního programu 
Mikroregiony Český ráj a Tábor, které by jinak nesplnily podmínky dotačního programu (Důvod: 
Méně jak 5 obcí na území KHK). Těmto mikroregionům byla navržena dotace ve výši  15 000 Kč 
(Český ráj) a 10 000 Kč (Tábor).  
Ostatní žádosti splnily formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. 
Dále bylo hodnotící komisí rozhodnuto, že maximální výše dotace na jednu žádost bude stanovena 
na 80 000 Kč - není v podmínkách vyhlášeného dotačního titulu. Toto rozhodnutí přispělo 
k zmírnění disparit mezi jednotlivými svazky obcí.  
VRRCR bylo doporučeno zapracovat do Smluv o poskytnutí dotace takové podmínky, které 
neumožňují jiné aktivity, než jsou v popsaném dotačním titulu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/25/386/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.        Bere na vědomí  
           Návrh dotací žadatelů v dotačním titulu 11RRD02 Profesionalizace svazků obcí. 
 
            
II.  Doporučuje návrh dotací žadatelů v dotačním titulu 11RRD02 Profesionalizace svazků 

obcí zastupitelstvu ke schválení se zapracováním podmínek do Smluv o poskytnutí 
dotace. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se:  
 
 
 
K bodu 5. 
Hodnocení předložených žádostí dotačního programu 11RRD06 – Podpora provozu 
cyklobusů – Ing. Zadrobílek. 
 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh žádostí do dotačního programu 121RRD06 
– Podpora provozu cyklobusů.  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/17/1224/2010 ze dne 2. 12. 2010  bylo 
schváleno vyhlášení programu 11RRD06. Dotační program byl vyhlášen v termínu 10. 1. 2011 
až 10. 2. 2011. Na tento dotační program byla uvolněna alokace 3 500 000,- Kč. 
Do dotačního titulu byly podány celkem 4 žádosti, které podaly následující subjekty. 
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Žadatel Název projektu Žádaná podpora       Navržená podpora 
Euroregion Pomezí Čech, 
Moravy a Kladska – 
Euroregion Glacensis 

Cyklobusy Orlických hor 
2011 
 
 

1 414 253 Kč                   1 436 470 Kč 

Krkonoše - svazek měst a 
obcí 
 

Krkonošské cyklobusy 2011 
   927 276 Kč                      942 094 Kč 

BRANKA, o.p.s. 
 

CYKLOBUSY 
KLADSKÝM  POMEZÍM 
2011 

   687 825 Kč                      698 677 Kč 

Mikroregion Český ráj 
 

Cyklobusy v Českém ráji   357 562 Kč                       363 989 Kč 

  
Všechny žádosti splnily formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. 
Žádosti byly následně projednány hodnotící komisí, která zasedla dne 2. 3. 2011. Komise 
doporučila Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch a dalším orgánům kraje podpořit všechny 
žadatele plnou požadovanou částkou. Vzhledem k navýšení ceny dopravního výkonu platné pro 
Královéhradecký kraj na 30,04,- Kč/km v roce 2011 (o 0,40,- Kč/km) se komise rozhodla doporučit 
navýšení požadované částky dotace na provoz o 0,40,- Kč/km). Alokace pro program pokryje i 
navýšení o 0,4,- Kč/km viz příloha – tabulka s návrhem dotací. 
Žádosti o dotaci budou předložení do ZK 24. 3. 2011 z důvodů, že provoz cyklobusů je zahájen od 
1. 5. 2011. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/25/387/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Návrh dotací žadatelů v dotačním titulu 11RRD06 - Podpora provozu cyklobusů. 
 
II. Doporučuje  
      Návrh dotací žadatelů v dotačním titulu 11RRD06 - Podpora provozu cyklobusů 

            zastupitelstvu ke schválení. 
 
                   
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                   
                  
 
 
K bodu 6. 
Hodnocení předložených žádostí dotačního programu 11RRD09 – Podpora místních akčních 
skupin – Ing. Zadrobílek. 
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Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu, týkající se dotačního 
programu 11RRD09 – Podpora místních akčních skupin.  
Hodnocení tohoto dotačního programu bylo na základě momentálních nejasností ohledně proplácení 
úroků z úvěrů z dotace Královéhradeckého kraje pozastaveno. Problém spočívá v blokování plateb 
ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který nedovoluje MAS proplácet 
úroky z úvěru z jiných veřejných zdrojů. V dotačním programu 11RRD09 jsou úroky z úvěru pro 
MAS uznatelnou položkou. Zástupci MAS sdělili oddělení krajských dotací, že ohledně tohoto 
problému probíhají s příslušnými orgány jednání a do 14 dnů bude k dispozici stanovisko řídícího 
orgánu. Poté bude přistoupeno k ohodnocení stávajících žádostí nebo po dohodě s VRRCR zvolen 
jiný postup. Tento postup odsouhlasila hodnotící komise programu dne 2. 3. 2011. 
Dne 18. 3. 2011 proběhne jednání na ministerstvu zemědělství, kdy řídící orgán přijme rozhodnutí o 
blokaci platem. Po tomto rozhodnutí bude krajský úřad řešit další postup ve vztahu ke kontraverzím 
problémům.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/25/388/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
Informaci o blokaci plateb ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu ve 
vztahu k proplácení úroku z úvěru z jiných veřejných zdrojů pro Místní akční skupiny. 

            
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                   
 
 
K bodu 7. 
Hodnocení předložených žádostí dotačního programu  11CRG01 – Úprava lyžařských 
běžeckých tras – Ing. Zadrobílek. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh žádostí do dotačního programu 11CRG 01  
- Úprava lyžařských běžeckých tras.  
 
 Oddělení krajských dotací ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu připravilo podklady pro 
hodnotící komisi, která dne 2. 3. 2011 na základě podaných žádostí a dalších podpůrných informací 
doporučila VRRCR a orgánům kraje podpořit vybrané žadatele z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
viz příloha.  
Pro úplnost Vám předkládáme tyto přehledné informace:  
Základní informace o programu  
Dotační program  Úprava lyžařských a běžeckých tratí 

CRG01 
Výzva  10. leden – 10. únor 2011 
Finanční alokace  
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Alokace na kapitole 13  1 500 000 Kč  
Požadavek žadatelů na dotaci  2 358 943 Kč (o 858 943 Kč více, což je o 

64% více)  
Podané žádosti 
Počet podaných žádostí  13  
Počet podpořených žádostí  11  
Vyřazení žadatelé  
Město Trutnov  Pouze lokální působnost projektu, min. 

dopad na rozvoj kraje (úpravy tras na 
městských komunikacích)  

Město Meziměstí  Pouze lokální působnost projektu, min. 
dopad na rozvoj kraje.  

 
Žádosti o dotaci budou předloženy zastupitelstvu ke schválení 5. 5. 2011. 
 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/25/389/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Návrh dotací žadatelů v dotačním titulu 11CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých tratí. 

 
 

II.  Doporučuje 
Návrh dotací žadatelů v dotačním titulu 11CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých tratí 
zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 

 
K bodu 8. 
Informace o poskytnutých půjčkách – stav k I. Q 2011 – Ing. Roman. 
 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace o poskytnutých půjčkách – stav k I. 
Q 2011 – popis jednotlivých půjček. 
Na základě usnesení VRRCR/22/353/2010 ze dne 16. 12. 2010 a Rady Královéhradeckého kraje 
byla předložena následující informace o stavu vybraných půjček administrovaných odborem RR, 
oddělením regionálního rozvoje se stavem k 1. 3. 2011. Jedná se o následující půjčky:  
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Název dlužníka Výše 
nesplacené 

půjčky 
(Kč) 

Poznámka 

Sdružení Ondra pro pomoc 
postiženým dětem, o.s. 
 

830.000 24. 8. 2009  postoupeno k vymáhání dluhu odboru VZ 

TJ Montas Hradec Králové o.s. 388.892 7. 1. 2010 postoupeno k vymáhání dluhu odboru VZ. 
Usnesením ZK/14/930/2010 byla schválena dohoda o plnění 
dluhu ve výši 409.360 Kč ve 40-ti čtvrtletních splátkách  po 
10.234 Kč (do 30. 6. 2020) 

Vodovodní svaz Císařská studánka 
 

10.000.000 Termín splatnosti  
30. 6. 2011 

Výzkumný a šlechtitelský ústav 
ovocnářský Holovousy s.r.o. 
 

1.000.000 Termín splatnosti  
30. 6. 2011 

Podorlické sdružení 
zaměstnavatelů 
 

1.000.000 Termín splatnosti  
26. 11. 2011 

Krajská organizace Spolku pro 
obnovu venkova 
 

1.120.000 Termín splatnosti  
30. 8. 2011 

Obec Orlické Záhoří 
 

564.709,59 Nová smlouva o půjčce s termínem splatnosti  
30. 6. 2011 dosud neuzavřena smluvními stranami. Smlouva 
předána k podpisu dlužníku. 

Město Žacléř 
 

980.000 Smlouva trvá, projekt uspěl, splatnost půjčky po obdržení 1. 
finančního plnění z evropských finančních zdrojů 

Obec Kuks 970.000 Termín splatnosti  
31. 5. 2011 

DSO Jaroměřsko 980.000 Smlouva trvá, projekt uspěl, splatnost půjčky po obdržení 1. 
finančního plnění z evropských finančních zdrojů 

Místní akční skupina Splav, o.s. 
 

300.000 Splatnost 30. 6. 2015 

Obec Humburky 2.000.000 Splatnost 30. 11. 2018 
 

Fond mikroregionů v Euroregionu 
Glacensis 

1.000.000 Splatnost 30. 6. 2012 
 
 

 
 
Na základě věcné diskuze bylo doporučeno zadministrovat  - odborem RR -  oslovit příjemce 
půjček, jejichž termín splatnosti sahá do data 30. 6. 2011, dopisem – avízem o ukončení termínu 
splátek a to v průběhu měsíce dubna až května tak, aby byla VRRCR poskytnuta aktuální informace 
s následným předložením materiálu do zastupitelstva kraje dne 16. 6. 2011. (Císařská studánka, 
Holovousy, Kuks, Orlické Záhoří). 
Zároveň bylo zdůrazněno, jak je nezbytně nutná „metodika“ pro poskytování půjček a účelových 
dotací z rozpočtu kraje ve vztahu jejich následnému vymáhání při nesplnění smluvních vztahů.  
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USNESENÍ VRRCR/25/390/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci o stavu vybraných poskytnutých půjček za I. Q 2011“. 
 
II.      Požaduje 
          Zadministrovat odborem RR avízo příjemcům půjček s termínem splatnosti sahající do  
          data 30. 6. 2011 v průběhu měsíce dubna a května s následnou informací pro VRRCR a  
          zastupitelstvo kraje.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Účelová dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva k účelové neinvestiční dotaci 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  
V rámci rozpočtu Královéhradeckého schváleného dne 2. 12. 2010, usnesení č. ZK/17/1185/2010, 
je Královéhradeckým krajem poskytnuta pro Sdružení dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Krajské sdružení Královéhradeckého kraje (dále jen SHČMS) účelová 
neinvestiční dotace ve výši 2,0 mil. Kč na podporu činnosti SHČMS. 
 
Ing. Jireš věcně zasáhl do formulace Smlouvy, kdy ji konkretizovat v čl. IV), odst.1. b) následovně: 
využívat finanční dotaci co nejhospodárněji a s péčí řádného hospodáře; 
 
 
 

Přehled o čerpání účelové dotace: 

Příjemce Investiční dotace 
v Kč 

Neinvestiční 
dotace 
v Kč 

Celkem v 
Kč 

KSH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - 1 100 000,00 1 100 000,00 
OSH JIČÍN - 170 000,00 170 000,00 
OSH NÁCHOD - 180 000,00 180 000,00 
OSH RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - 190 000,00 190 000,00 
OSH HRADEC KRÁLOVÉ - 160 000,00 160 000,00 
OSH TRUTNOV - 200 000,00 200 000,00 
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Celkem  - 2 000 000,00 2 000 000,00 
 
 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/25/391/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu činnosti Sdružení hasičů Čech,  
          Moravy a Slezska Krajské sdružení a Okresní sdružení Královéhradeckého kraje ve  
          výši 2,0 mil. Kč. 
 
 
II.      Doporučuje 
          Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu činnosti Sdružení hasičů Čech,  
          Moravy a Slezska Krajské sdružení a Okresní sdružení Královéhradeckého kraje ve  
          výši 2,0 mil. Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Informace o ukončení projektu CPP KHK  I – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace o ukončení projektu CPP KHK I. S 
posledním únorovým dnem byla ukončena realizace projektu "Cílená prezentace a propagace 
Královéhradeckého kraje jako celku", který byl spolufinancován z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa 13.3 Cestovní ruch, oblast podpory 13.3.2 
Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.  

Hlavním cílem projektu, realizovaného od poloviny roku 2008 oddělením cestovního ruchu 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s turisticky významnými územími 
Královéhradeckého kraje bylo 

ü zvýšit povědomí o Královéhradeckém kraji jako atraktivní destinaci cestovního ruchu s 
účelem přilákat do kraje více turistů z České republiky i ze zahraničí 

ü  realizace aktivit směrujících k prodloužení turistické sezóny v kraji, a tím snížení 
negativních vlivů vrcholných sezón na region a jeho obyvatele. 



 Strana 11 (celkem 14)

ü ucelení a sjednocení propagace atraktivit a aktivit pěti turisticky významných území 
Královéhradeckého kraje - TVÚ (Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Kladské pomezí, 
Orlické hory a Podorlicko, Hradecko).  

Specifikem projektu bylo přímé zapojení zástupců destinačních společností jednotlivých turisticky 
významných území do realizace projektových aktivit. 
 
Další podrobnosti jsou uvedeny v důvodové zprávě.  
 
USNESENÍ VRRCR/25/392/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Informaci o ukončení projektu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého  
      kraje jako celku - I". 

 
                   
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11. 
Informace o projektu CPP KHK  II – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace o projektu CPP KHK II.  
 
Realizace projektu: 
Vyhlášení VZ: Duben 2011  
Ukončení výzvy: Květen 2011 
Vyhodnocení VZ: Květen 2011  
Počátek realizace šetření: Červen 2011 
Ukončení šetření včetně závěrečné zprávy: Červenec 2013 
 
Ø Mediální kampaň v rámci sportovní akce „Světový pohár žen v alpském lyžování 

Špindlerův Mlýn“ – 11. – 12. 3. 2011  
Ø Vytvoření marketingové strategie (AP) Královéhradeckého kraje na období 2011 – 2013“ 

z pohledu cestovního ruchu 
Ø Zajištění propagačních materiálů – banneru a samolepek 
Ø Účast na tuzemských veletrzích cestovního ruchu  
Ø Statistická šetření a monitoring 

 
 

USNESENÍ VRRCR/24/393/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
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I. Bere na vědomí 
      Informaci o projektu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého  
      kraje jako celku - II". 

 
                   
  
 
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 12. 
Žádost Agentury pro rozvoj Broumovska, o.s. – příspěvek na studii singltrek  - Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě žádost Agentury pro rozvoj Broumovska, o.s. 
– příspěvek na zpracování vyhledávací studie Singltreku na území Broumovska ve výši 200 tis. Kč.  
Předpokládaný rozpočet této části projektu je 1,5 až 2 miliony korun. V rámci jednání s MMR 
máme přislíbenou částku ve výši přibližně 1 mil. Kč. Dále jsme dostali předběžný příslib Lesů ČR 
na příspěvek v letošním roce ve výši 100 až 200 tis. Kč a předpokládáme podání žádosti do fondu 
mirkoprojektů, kde by na tuto aktivitu bylo přibližně 400 tis. Kč (projekt předpokládá celkovou 
analýzu cyklistické dopravy a rekreace a koncepci dalšího rozvoje v rámci krajské koncepce 
s návazností na napojení na Polské příhraniční oblasti).  
V současné době má Královéhradecký kraj připraven dotační titul na podporu realizace 
singltrekových stezek v následujícím rozsahu:  

„Podporována bude realizace projektů, které povedou ke zřízení terénní rekreační stezky s vhodně 
doplněnou infrastrukturou přírodním mobiliářem:   
a) zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci rekreační stezky pro terénní cyklistiku                          
b) vlastní realizace terénní rekreační stezky  
c) realizace infrastruktury (mobiliáře) na vybudované nebo budované terénní rekreační stezce                                 
d) vyznačení terénní rekreační stezky                                                                                          
 
Ing. Jireš zdůraznil, že v popisu dotačního titulu není zapracována možnost pro uplatnění 
požadavku na finanční podporu na zpracování vyhledávací studie. Lze řešit formou účelové dotace. 
V čase schválení finančních prostředků 1. změnou rozpočtu kraje v zastupitelstvu dne 24. 3. 2011 
pro daný dotační titul, bude navrženo řešení, že z celkového objemu bude uvolněna požadovaná 
výše  finančních prostředků na poskytnutí účelové dotace. 
 
  
USNESENÍ VRRCR/25/394/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Žádost Agentury pro rozvoj Broumovska, o.s.  o příspěvek na zpracování vyhledávací  
      studie Singltreku na území Broumovska ve výši 200 tis. Kč.  
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     II. Doporučuje 
1. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na zpracování vyhledávací  

                studie Singltreku na území Broumovska Agentury pro rozvoj Broumovska, o.s., 
                zastupitelstvu ke schválení. 
              
 
 
 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 13. 
Různé 

- předání brožur „Venkovská turistika“ a DVD 
-  pozvání na veletrh CR INFOTOUR a cykloturistika a konferenci Vojenské památky a 

pevnosti  
- pozvání na veletrh FOR BIKE 
- poskytnuta informace o vyhlášené soutěži Vesnice roku 2011 

 
 
 
K bodu 13.1. 
Harmonogram – II. kolo POV – Ing. Jireš.  
 
Ing. Jireš seznámil členy VRRCR s harmonogramem činností, týkající se dalšího rozdělení 
přidělených finančních prostředků do POV na rok 2011 po schválení 1. změny rozpočtu kraje dne 
24. 3. 2011. Předpokládané navýšení je 15,0 mil. Kč. K rozdělení by mělo dojít ve vztahu 
k dotačnímu titulu 3, 5, dále by byly podpořeny žádosti v zásobníku v dotačním titulu 1 a 2 
s vytvořením rezervy cca 5,0 mil. Kč na potřebu řešení havarijních stavů (písemné formy žádostí) 
po předchozím posouzení minimálně tří členů VRRCR s následným doporučením. 
 
Odkaz na konstatování ze zápisu VRRCR/24/2007,bod 7) ze dne 17. 2. 2011. 
Zásady umožňují řešit havarijní stav. VRRCR doporučuje k posouzení takové skutečnosti zástupce 
členů VRRCR k následnému shlédnutí, posouzení a dokumentaci k projednání požadavku ve 
VRRCR.   
 
 
USNESENÍ VRRCR/25/395/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Informaci o harmonogramu činností – administrace POV 2011 – II. kolo dotací. 
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II. Doporučuje 
      Vytvořit rezervu minimálně ve výši 5,0 mil. Kč na řešení havarijních stavů ze  
      schváleného objemu navýšení finančních prostředků ve výši 15,0 mil. Kč v POV 2011  
      v rámci 1. změny rozpočtu kraje. 

 
 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
Jednání VRRCR 15. 3 2011 v 11,10 hodin – KÚ 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Petr Luska                                                          ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                                   ………………………... 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 


