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Zápis 
 
z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 14. 4. 2011 v 9, 30 hodin v zasedací místnosti  N2 903 v budově KÚ. 

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

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Postup prací na Druhé analýze variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R II 

– Ing. Háp. 
4. Informace o projednání návrhu Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a 

základních zásad využití těchto území – Ing. Háp. 
5. Návrh dotačních programů v oblasti RR a CR – Ing. Zadrobílek. 

• Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel 
• Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého 

kraje 
• Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje 
• Podpora spolkové činnosti 
• Vybavení informačních center 
• Pořádání prezentačně propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu 

6. POV 2011 – II. kolo dotací – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
7. Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Královéhradeckého kraje pro rok 2011 – Mgr.A. Kulhavá.  
8. Návrh obce Kuks – prodloužení termínu splatnosti půjčky – Mgr.A. Kulhavá. 
9. Informace o čerpání poskytnuté dotace v roce 2010 Krajské hospodářské komoře 

Královéhradeckého kraje po ukončení vyúčtování – Ing. Jireš. 
10. Projekt Cílená prezentace a propagace II – Ing. Kratochvílová.   
11. Různé. 
11.1.   Koordinace postupu Královéhradeckého a Libereckého kraje při podpoře financování 
           výzkumu, vývoje a inovací – Inovační vouchery 2011 – D. Všetečka, MSc. 
11.2. Podpora MAS – informace – Ing. Zadrobílek.  
11.3. Informace z CR – Ing. Kratochvílová. 
11.4. Obnova hasičské techniky JPO – navíc 
11.5. Žádost obce Dětenice o finanční podporu z rozpočtu kraje na obnovení železniční 

   Dopravy Kopidlno – Bakov nad Jizerou – navíc. 
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K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/396/2011   
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: Vladislav Friml, Bc. Karel Klíma 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 25. jednání VRRCR. 
 
Trvá úkol: 
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 – splněno.   
 
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavila Věra Hlostová. 
 
USNESENÍ VRRCR/26/397/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 25. jednání VRRCR bez připomínek.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Postup prací na Druhé analýze variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice  
R11  – Ing. Háp. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o výběru zpracovatele studie „Posouzení umístění 
koridoru rychlostní silnice R11 dle varianty navržené obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře 
v úseku Jaroměř – Trutnov a další postup prací na této studii.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/398/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.         Bere na vědomí  
            Informace o výběru zpracovatele o následném postupu pořizovatele – odboru  
            územního plánování a stavebního řádu.  
 
                                          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Informace o projednání návrhu Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod 
a základních zásad využití těchto území – Ing. Háp. 
 
 
Členům VRRCR byl elektronicky zaslán materiál, týkající návrhu Generelu území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod (dále LAPV) a základních zásad využití těchto území a způsobu 
uplatnění připomínek odborem územního plánování a stavebního řádu. Materiály k seznámení: 

• Pozvánka zaslaná hejtmanovi KHK a postoupená odboru ŽP 
• Generel LAPV – textová část 
• Generel LAPV – grafická část 
• Připomínky zpracované odborem ÚP a SŘ 
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Hejtmanovi Královéhradeckého kraje byl v únoru 2011 zaslán náměstkem ministra zemědělství, 
Ing. Alešem Kendíkem dopis informující o pořízení Generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod a základní zásady využití těchto území podle zmocnění v § 28a zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Tento dopis informoval mimo jiné hejtmana Královéhradeckého kraje, Bc. Lubomíra France o tom, 
že Generel LAPV bude projednán s krajem a příslušnými dotčenými obcemi dne 10. března 2011 
v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s tím, že současně vyzval k uplatnění stanoviska a 
případné doplnění či upřesnění předkládaných informací. 

 
Dopis byl následně postoupen odboru životního prostředí, který předal jeho kopii k seznámení 
odboru územního plánování a stavebního řádu. Na základě seznámení se s obsahem Generelu 
LAPV připravil odbor územního plánování a stavebního řádu k tomuto materiálu připomínky.  
 
Ing. Štorek doplnil, že vodní nádrže jsou vnímány jako „rezervy pro nepředvídatelné vlivy“.  Vodní 
zákon zná pojem „generel“.  
Ing. Černošek doplnil, že „Generel“ neprošel SEA. 
Ing. Jireš konstatoval, že stanovisko je podporováno, ovšem rozhodovat nebude kraje ani obce. Ten, 
kdo rozhoduje, hradí náhrady. Pokud pojem Evropsky významná lokalita bude zapracována do 
dokumentů kraje, musí kraj poskytnout náhradu.  
Z celkové situace vyplývá, že celospolečenská dohoda podléhá diskuzi na úrovni ministerstev. 

 
V průběhu jednání VRRCR se dostavil Miroslav Vlasák. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/399/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.        Bere na vědomí  
           Připomínky uplatněné odborem územního plánování a stavebního řádu. 
 
            
II.  Doporučuje  

Předložit připomínky uplatněné odborem územního plánování a stavebního řádu a 
odboru životního prostředí a zemědělství zastupitelstvu ke schválení. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se:  
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K bodu 5. 
Návrh dotačních programů v oblasti RR a CR – Ing. Zadrobílek. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh dotačních programů v oblasti regionálního 
rozvoje a cestovního ruchu.  
 
Regionální rozvoj: 

• Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel – alokace 1,0 
mil. Kč 

• Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého 
kraje – alokace 4,5 mil. Kč 

• Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje – alokace 
0,5 mil. Kč 

• Podpora spolkové činnosti – alokace 1,0 mil. Kč. 
 
Výzva: 1. 6. – 1. 7. 2011 
 
 
Cestovní ruch: 

• Vybavení informačních center – alokace 1,0 mil. Kč 
• Pořádání prezentačně propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu – alokace 0,3 mil. 

Kč 
 
Výzva: 1. 6. – 20. 7. 2011 
 
Návrh dotací pro jednotlivé dotační tituly RR a CR budou projednány hodnotitelskou komisí dne  
9. 8. 2011 (vazba na Pravidla zásad poskytování dotací). 
 
Návrh dotací bude projednávat VRRCR na svém zasedání 18. 8. 2011. 
 
 
Nominace hodnotící komise – oblast RR 
 
Člen Náhradník 
Ing. Rostislav Jireš Vladislav Friml 
Mgr. Jan Morávek Petr Luska 
Mgr. Libor Mojžíš Jiří Gangur 
Pavel Mucha Renata Fodorová 
 
 
 
Nominace hodnotící komise – oblast CR 
 
Člen Náhradník 
Ing. Rostislav Jireš Vladislav Friml 
Mgr. Jan Morávek Petr Luska 
Mgr. Libor Mojžíš Jiří Gangur 
Ing.Vlasta Kratochvílová Mgr. Pavlína Mazánková 
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Z věcné diskuze vyplynuly dotazy na vyjasnění podmínek a náplně dotačního titulu Podpora 
spolkové činnosti. Ing. Jireš konstatoval, obecně mohou žádat krajská a okresní sdružení cíleně na 
zájmovou činnost. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/400/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Návrh dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.  
 
II. Schvaluje  

            Nominaci členů a náhradníků hodnotitelské komise dotačních programů v oblasti 
            regionálního rozvoje a cestovního ruchu.  
 

III.  Doporučuje  
       Návrh dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu včetně  
       alokací zastupitelstvu ke schválení.  

 
    
                
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 1 
                  Zdržel se: 0 
                   
                  
 
 
K bodu 6. 
POV 2011 – II. kolo dotací – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě – dodatečně návrh pro II. kolo dotací POV 
s rozdělením návrhu v dt 3 – integrované projekty.  
Komentář k tomuto bodu uvedl Ing. Jireš. V tomto dotačním titulu bylo podáno celkem 32 žádostí. 
Hodnotitelskou pracovní skupinou, ve složení ze členů VRRCR a administrátorů tohoto programu 
bylo doporučeno, že v dt 3 nebude podporována drobná technika. Tato technika byla podpořena 
samostatným dotačním titulem v roce 2009.  
Hodnotitelská pracovní skupina navrhla, že předmětem podpory – konkretizace projektu -  budou 
bezpečnostní prvky, vybavení veřejného prostranství mobiliářem, nákup víceúčelových stanů, setů, 
apod.  
 
Na základě hodnocení popisu jednotlivých projektů byly navrženy k vyřazení z tohoto titulu 4 
žádosti bez podpory s níže uvedeným zdůvodněním. 
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Svazek obcí Horní Labe – název projektu – Projektová dokumentace Labské cyklotrasy mezi 
Vrchlabím a Hostinným.  
Žadateli bude doporučeno využít možnosti dotačního titulu, který bude po schválení v ZK vyhlášen: 
Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje. 
Mikroregion Novobydžovsko – název projektu – Informovaná veřejnost.  
Hodnotitelská komise se sjednotila na názoru, že informovaná veřejnost má být z titulu existence 
obecního úřadu, včetně pořízení úředních desek a vitrín.  
 
Společenství obcí Podkrkonoší – název projektu – Sejdeme se pod horami. Žadateli bude 
doporučeno využít v roce 2012 dotačního programu „Akce pro děti a mládež ve volném čase“ 
s danými podmínkami.  
 
DSO BioTop – název projektu – Nákup drobné techniky na údržbu krajiny a objektů ve 
vlastnictví obcí sdružených v DSO BioTop.  
Hodnotitelská komise nedoporučila podpořit nákup drobné techniky v rámci dotačního titulu 3. 
 
V dt 1 a dt 2 byly navrženy dotace pro žadatele, kteří dosáhli bodového hodnocení 60. Z navýšené 
alokované částky 15,0 mil. Kč byla vytvořena rezerva ve výši 5,0 mil. Kč pro řešení havarijních 
stavů, které budou na základě písemné žádosti posouzeny a následně předloženy k finanční podpoře 
po předchozím projednání ve VRRCR. 
 
Z věcné diskuze vyplynulo, že návrh podpor v dotačním titulu 3 neodpovídá Zásadám poskytování 
dotací z důvodů, že v dt 3 nebyly konkrétně vypsány možnosti pro podporu.  Ze strany členů 
VRRCR není podpora a vůle pro konkretizaci projektu, včetně úsporných opatření ve vztahu popisu 
jednotlivých projektů žádostí. Výše jmenované projekty nebyly doporučeny k vyřazení z popsaných 
důvodů. Pouze u Svazku obcí Horní Labe bylo doporučeno, že s popisem žádosti se lze ucházet o 
dotaci v dotačním titulu Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 
Královéhradeckého kraje, který bude teprve vyhlášen. 
 
R. Fodorovou bylo doplněno, že celá řada popisu projektů se opakuje z roku 2010, dotýká se 
stejných obcí, přestože tyto obce např. úpravu veřejných prostranství mají zrealizovanou včetně 
příslušného mobiliáře a to i v ojedinělých případech za podpory PRV. S novou vizí v úpravě 
veřejného prostranství soutěží, dokonce jsou za úpravu zeleně obce a veřejného prostranství 
oceněny Zelenou stuhou. V popisu projektu se v celé řadě případů objevují dílčí žádosti a potřeby 
jednotlivých členských obcí – námětově obce neintegrují. 
Rovněž bylo konstatováno, že činnost mikroregionů není touto cestou degradována a neohrožuje 
tak jejich existenci. Bylo připomenuto, že v loňském roce se náplni dotačního titulu 3 – integrované 
projekty věnoval dostatečný časový prostor pro všestrannou diskuzi.  
 
Z diskuze vyplývá, že je nutné pro rok 2012 v dt 3 nastavit konkrétní popis projektu s cílem, že 
drobná technika – traktůrky, sekačky, mulčovače apod. budou řešeny samostatným dotačním 
titulem. 
 
Závěrem lze konstatovat, že nebyl vznesen žádný jiný názor a způsob řešení pro hodnocení 
jednotlivých projektů v dt 3 s navržením doporučné dotace. Návrh podpor v předložené verzi byl 
odmítnut s tím, že bude předmětem projednání následujícího jednání VRRCR. Dále bylo 
doporučeno přehodnotit výši stávající rezervy ve výši 5,0 mil. Kč na řešení havarijních stavů s tím, 
aby stávající částka ve výši 2,6 mil Kč na podporu dt 3 byla o tyto prostředky navýšena. 
 
Ing. Jireš doporučil, že hodnotitelská komise přehodnotí dt 3, rozešle k posouzení členům VRRCR.  
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USNESENÍ VRRCR/26/401/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
1.  Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu 1 a 2 s dosažením bodového  
     hodnocení 60 z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011. 
 
2. Návrh na uplatnění žádosti v dotačním titulu 3 – Svazek obcí Horní Labe s možností 

uplatnění v dotačním titulu Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci 
cyklodopravy Královéhradeckého kraje. 

              
  
II.  Doporučuje 

1. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu 1 a 2 s dosažením 
bodového hodnocení 60 z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro 
rok 2011 zastupitelstvu ke schválení.  

 
III.      Ukládá 
            Hodnotitelské komisi připravit na příští VRRCR nový návrh dotací v dt 3 dle  
            připomínek z diskuze. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                   
 
 
K bodu 7. 
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Královéhradeckého kraje pro rok 2011 – Mgr.A. Kulhavá.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě materiál, týkající se účelové neinvestiční dotace 
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KHK pro rok 2011. Podrobný komentář je 
uveden v důvodové zprávě včetně vyhodnocení dotace z roku 2010 a jmenným seznam obcí, které 
dotaci nečerpaly. Dotace pro rok 2011 se budou řídit Pravidly pro čerpání účelové státní 
neinvestiční dotace na výdaje JSD hasičů obcí KHK. V přiložené tabulce jsou uvedeny návrhy na 
rozdělení dotací pro jednotlivé účely.   
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/402/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
 1. Účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů 
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dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje pro rok 2011 včetně příloh.   
  
 2. Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 

Dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje pro rok 2011 včetně příloh. 
 

3. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace vybraným obcím dle přílohy. 
 

  
II.  Doporučuje 

1. Účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje pro rok 2011 včetně příloh.   
 

2. Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 
            dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje pro rok 2011 včetně příloh. 
 

3. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace vybraným obcím dle přílohy 
zastupitelstvu ke schválení. 

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

 
K bodu 8. 
Návrh obce Kuks – prodloužení termínu splatnosti půjčky – Mgr.A. Kulhavá. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě žádost obce Kuks o prodloužení termínu 
splatnosti půjčky. 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 25. 3. 2010, číslo usnesení 
ZK/12/822/2010 byl schválen Obci Kuks převod půjčky ve výši 970.000 Kč poskytnuté na základě 
smlouvy o půjčce PRK-SPD 200701/03 uzavřením nové smlouvy č. 1134/2010 ze dne 20. 4. 2010.  
Půjčka byla poskytnuta za účelem úhrady způsobilých investičních výdajů na zpracování (pořízení) 
nezbytně souvisejících příloh a projektové dokumentace projektu:  
„Rekonstrukce místních komunikací v centru obce včetně s tím spojené infrastruktury“. 
Dnem 8. 2. 2011 informovala Obec Kuks že dnem 10. 1. 2011 byla prostřednictvím společnosti 
CEP a.s., podána žádost o financování projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centru obce 
včetně s tím spojené infrastruktury“.  
Název podané žádosti: „Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks 
Oblast podpory: 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných atraktivit v oblasti CR 
Číslo výzvy: 24. Kolo výzvy ROP NUTS II Severovýchod. 
Žádost byla zaregistrována 7. 1. 2011. Dopisem Obce Kuks č.j. SPD200701 ze dne 6. dubna 2011 
byla podána žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky z 31. 5. 2011 do termínu  
30. 11. 2011 s odůvodněním, že dle obdržených informací stále probíhá hodnocení podaných 
žádostí ve výše uvedeném dotačním titulu. Není tak dosud rozhodnuto o přijetí nebo nepřijetí 
podaného projektu. 
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Z výše uvedeného důvodu je navrženo vyhovět žádosti Obce Kuks o prodloužení termínu splatnosti 
poskytnuté půjčky nejpozději do 30. 11. 2011. Smluvní vztah je navrženo příslušně upravit 
Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 1134/2010. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/403/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost obce Kuks o prodloužení termínu splatnosti půjčky do 30. 11. 2011. 
 
II.      Doporučuje 
          Žádost obce Kuks o prodloužení termínu splatnosti půjčky do 30. 11. 2011 
          zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Informace o čerpání poskytnuté dotace v roce 2010 Krajské hospodářské komoře 
Královéhradeckého kraje po ukončení vyúčtování – Ing. Jireš. 
 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě závěrečná zpráva o čerpání poskytnuté dotace 
v roce 2010 Krajské hospodářské komentáře KHK po ukončení vyúčtování.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/404/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Závěrečnou zprávu o čerpání poskytnuté dotace v roce 2010 Krajské hospodářské  
          komoře Královéhradeckého kraje po ukončení vyúčtování.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 10. 
Projekt Cílená prezentace a propagace  KHK  II – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace k realizaci Projektu Cílená 
prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II., za období březen – červen 2011. 
Byly předneseny jednotlivé aktivity na toto období. 
Doložen přehled realizovaných aktivit za období prosinec 2010 – březen 2011. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/405/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

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

 
            
                 
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 11. 
Různé. 
 
 
K bodu 11.1. 
Koordinace postupu Královéhradeckého a Libereckého kraje při podpoře financování 
výzkumu, vývoje a inovací – Inovační vouchery 2011 – D. Všetečka, MSc. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace o koordinaci postupů 
Královéhradeckého a Libereckého kraje při podpoře financování výzkumu, vývoje a inovací – 
Inovační vouchery 2011.  
Poradní skupina Libereckého kraje schválila spolupráci s Královéhradeckým krajem v oblasti 
VaVaI. 
Nyní se připravuje návrh bodu pro Radu Libereckého kraje, které se navrhuje schválit: 

1) Přípravu společného memoranda o spolupráci mezi oběma kraji v oblasti koordinovaného 
financování výzkumu, vývoje a inovací 

2) Příprava dotačního titulu Libereckého kraje na podporu inovací 
3) Schválení záměru založit mezikrajskou koordinační skupinu za účelem přípravy společné 

výzvy na tzv. Inovační vouchery 
4) Schválení přípravy koordinované výzvy obou krajů na Inovační vouchery 
5) Vyčlenění další ch peněz pro výzvu.  Aktuálně má Liberecký kraj k dispozici 0,5 mil Kč, 

stejně jako náš kraj z RIF KHK. Žádá o dalších 1,5 mil Kč. 
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Principem společných voucherů je propojit více regionální inovační systémy obou krajů. Malé a 
střední podniky si budou moci požádat o dotaci na výzkumnou spolupráci s vysokými školami a 
výzkumnými organizacemi z obou krajů. 
 
Ing. Jireš podotkl, že prioritou projektu a regionálních voucherů je podpora firem 
Královéhradeckého kraje.  
 

 

USNESENÍ VRRCR/26/406/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
            Informaci o koordinaci postupu Královéhradeckého a Libereckého kraje při podpoře  
            financování výzkumu, vývoje a inovací – Inovační vouchery 2011. 
 
 

II. Žádá Radu Královéhradeckého kraje o rozhodnutí v nastavení koordinace postupu. 
 
                   
 
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 11.2. 
Podpora MAS – informace – Ing. Zadrobílek.  
 
O aktuálním stavu možnosti podpor MAS poskytl informaci Ing. Zadrobílek. Situace, která byla 
sdělena při jednání VRRCR v měsíci březnu je neměnná. Rozhodnutí o uznatelnosti úroků z úvěru 
ze strany Ministerstva zemědělství není. Termín pro posečkání je stanoven do 05/2011. Po tomto 
termínu bude dotační titul v případě zamítavého stanoviska buď znovu s upravenými podmínkami 
vyhlášen (ZK 06/2011) nebo v případě kladného stanoviska bude přistoupeno k přípravě podkladů 
pro hodnotící komisi, která se sejde dne 9. 8. 2011 (schválení dotací ZK 09/2011). 
  
 
USNESENÍ VRRCR/26/407/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
            Aktuální informaci o podpoře MAS s určením režimu v případě, že nebude známo  
            stanovisko ministerstva zemědělství k uznatelnosti úroku z úvěru. 
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 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 11.3. 
Informace z CR – Ing. Kratochvílová. 
 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace z oddělení cestovního ruchu.  
Dopisem H. Dohnálka byla vyzvána Informační centra, která jsou zařazena v informační síti 
CzechTurismu, o možnosti požádat o podporu.   
MMR vyhlášen Národní program podpory cestovního ruchu – podprogram cestování dostupné 
všem. Alokace pro rok 2011 činí 72,0 mil. Kč.  
Dne 27. 4. 2011 pozván p. Hošek z MMR – účast na semináři pro organizace v cestovním ruchu a 
podnikatele – poskytnutí informací pro potencionální zájemce. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/408/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Aktuální informace z oddělení cestovního ruchu. 

 
              
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11.4. 
Obnova hasičské techniky JPO – Mgr.A. M. Kulhavá. 
 
V roce 2010 byla rozdělená 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, 
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a to formou využití podvozků, které jsou v majetku obce v parametrech technických předpisů 
stanovených pro tento typ vozidla.  

V rozpočtu pro rok 2011 byla pro podporu obcí s JPO alokovaná částka ve výši 5 mil. Kč s cílem 
pomoci kofinancovat pořízení nových CAS k získané státní dotaci pro města Hradec Králové a 
Kostelec nad Orlicí, v celkové ve výši 4 mil. Kč, tj. pro každé město 2 mil. Kč.  Pro využití zbylých 
finančních prostředků byl na základě žádostí měst a obcí připravený návrh na poskytnutí dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro zajištění technického zhodnocení mobilní požární techniky 
a pořízení výzbroje a výstroje pro JPO obcí. Dotace pro obce nepřesáhne celkovou alokovanou 
částku určenou pro poskytnutí dotace ve výši 5 mil. Kč. K tomuto účelu byly zpracované návrhy 
smluv, na základě kterých dotčené obce získají finanční prostředky z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje. 

 
 
USNESENÍ VRRCR/26/409/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Program podpory na obnovu hasičské techniky JPO. 

 
     II.    Doporučuje 

       Program podpory na obnovu hasičské techniky JPO zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11.5. 
Žádost obce Dětenice o finanční podporu z rozpočtu kraje na obnovení železniční dopravy 
Kopidlno – Bakov nad Jizerou. 
 
Ing. Jireš seznámil členy VRRCR se žádostí obce Dětenice ve věci finanční podpory k obnovení 
železniční dopravy na trati 063 Kopidlno – Bakov nad Jizerou. Dotčené obce hodlají objednat 
drážní dopravu u firmy MBM rail s.r.o. provozovanou na regionálních tratích. Konstatoval záměr 
„Mladoboleslavského železničního spolku“ zprovoznit víkendovou železniční dopravu (období 
červenec až srpen) na tomto úseku. Tento spolek je občanské sdružení, vlastnící historické vlaky 
pod licencí firmy MBM rail s.r.o. 
V případě zajištění finanční podpory bude administrováno jako účelová dotace s předložením do 
ZK 06/2011. 
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USNESENÍ VRRCR/26/410/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

I. Bere na vědomí 
            Žádost obce Dětenice a železničního spolku o finanční podporu z rozpočtu kraje na 
            obnovení víkendové železniční dopravy Kopidlno – Bakov nad Jizerou. 
             
 

II. Ukládá 
       Předsedovi VRRR Ing. R. Jirešovi projednat a pokusit se zajistit finanční podporu 
       z rozpočtu na obnovení víkendové železniční dopravy Kopidlno – Bakov Nad Jizerou. 
        

        
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Na dotaz Bc. Klímy - projekt „Značení turistických cílů“ (hnědé tabule) odpovídáme: 
Nejsou finanční prostředky u odboru ani v  kapitolách. Oddělení CR připraví ucelenou informaci na 
příští VRRCR jako bod jednání s uvedením aktuálního stavu příprav. 
 
 
 
 
Jednání VRRCR 26. 5 2011 v 12,40 hodin – KÚ 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Karel Klíma                                                 ………………………... 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                      ………………………… 
 
 


