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Zápis 
 
z 27. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 26. 5. 2011 v 9, 30 hodin v zasedací místnosti  N2 903 v budově KÚ. 

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

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. POV 2011 – III. kolo dotací – dt 1 a dt 2 – podpora projektů – havarijní stav – Ing. Jireš, R. 

Fodorová. 
4. POV 2011 – dt 3 - Ing. Jireš, R. Fodorová. 
5. Návrh na poskytnutí účelové dotace společnosti Královéhradecká labská o.p.s. – Mgr.A. 

Kulhavá. 
6. Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje vodního turismu na řece Labi a 

cestovního ruchu podél řeky Labe - Mgr.A. Kulhavá. 
7. Účelová půjčka ve výši 10,0 mil. Kč Vodovodnímu svazu se sídlem v Solnici na projekt 

„Vodovod Císařská studánka“ – Mgr.A. Kulhavá.  
8. Technologické centrum Hradec Králové – finanční příspěvek – Mgr.A.  Kulhavá. 
9. Akční plán Programu rozvoje cestovního ruchu 2011 – 2013 – Ing. Kratochvílová. 
10. Návrh podpory turisticky informačních center pro rok 2011 – Ing. Kratochvílová. 
11. Účelové neinvestiční dotace na podporu údržby a obnovy značení pěších a cyklistických tras 

v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 - Klubu českých turistů – Ing. Kratochvílová. 
12. Značení turistických cílů – „hnědé tabule“- Ing. Kratochvílová. 
13. Návrh nových dotačních podmínek dotačního programu 11RRD09 – Podpora místních akčních 

skupin – stanovisko, vyhodnocení - Ing. Zadrobílek. 
14. Různé.  14.1. Soutěž Vesnice roku 2011 – R. Fodorová.  

            14.2. Žádost o půjčku obce Havlovice. 
 
   
    
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/411/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Jan Morávek 
4. Ověřovatele zápisu: Ing. RSDr. Otakar Ruml, PhDr. Jiří Štěpán Ph.D 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 26. jednání VRRCR. 
 
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 – splněno.  
 
Usnesení VRRCR/26/407/2011  ze dne 14. 4. 2011 - předložit Aktuální informaci o podpoře MAS 
s určením režimu v případě, že nebude známo stanovisko ministerstva zemědělství k uznatelnosti 
úroku z úvěru – splněno. 
 
 
            
 
USNESENÍ VRRCR/27/412/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 26. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 3. 
POV 2011 – III. kolo dotací – dt 1 a dt 2 – podpora projektů – havarijní stav – Ing. Jireš, R. 
Fodorová. 
 
Příloha k bodu jednání – návrh podpor v dt 1 a dt 2 – havarijní stav byla členům VRRCR  
předložena v den konání výboru. 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o průběhu monitoringu havarijních stavů projektů v dt 
1 a dt 2 z POV na rok 2011 jednotlivých žadatelů.  Celkem bylo podáno 19 žádostí, z toho jedna 
žádost byla stažena z důvodů nadcházejících předčasných voleb - obec Kratonohy. 
V případě obce Lukavice se jednalo o změnu názvu projektu z „Výměna oken a dveří v kulturním 
domě“ na „Vybudování hasičské zbrojnice – I. etapa“, bez nutnosti návštěvy obce. Žádost byla 
dostatečně popsána, zdokumentována.  V čase podání řádné žádosti do POV na výše citovaný 
projekt před koncem roku 2010 se obci naskytla příležitost koupě hasičské cisterny, ovšem stávající 
hasičská zbojnice je menších rozměrů.  
Jako mimořádná situace byla kvalifikována žádost obce Boháňka, kde shořel kulturní dům. 
 
Členy VRRCR Ing. Rumlem, V. Frimlem, V. Hlostovou, předsedkyní kontrolního výboru Mgr. 
Šormovou a R. Fodorovou, administrátorkou POV byl prověřen každý projekt v čase cca 30 minut 
na místě. Ke každé žádosti byl vypracován hodnotící list se stručným popisem havarijního stavu, 
návrhu požadavku na dotaci, počtu bodů hodnocení. projektu.  
Monitoring proběhl ve dnech 17. 5.; 18. 5. a 24. 5. t.r. Po skončení zhlédnutí projektů zasedala 
hodnotitelská komise a posoudila jednotlivé havarijní stavy a kritické stavy, ohrožující další 
existenci zařízení nebo projektu s návrhem podpor, jak je uvedeno v příloze – dotačního titulu 1 a 
dotačního titulu 2. Z celkového počtu 18 žádostí bylo předloženo k projednání ve VRRCR 15 
žádostí ve finančním objemu 5,0 mil. Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/413/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.         Bere na vědomí  
            Informace o výsledku monitoringu havarijních stavů projektů v dt 1 a dt 2 z POV 
            Královéhradeckého kraje na rok 2011 jednotlivých žadatelů dle přílohy. 
            Navržená dotace obci Stěžery je s podmínkou kladného výsledku auditu. 
             
 
II.        Doporučuje 
             Návrh dotací na projekty v havarijním stavu v dt l a dt 2 z POV Královéhradeckého  
             kraje na rok 2011 jednotlivým žadatelům dle přílohy zastupitelstvu ke schválení. 
             Navržená dotace obci Stěžery je s podmínkou kladného výsledku auditu. 
 
                                         
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 1 
                  Zdržel se: 1 
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K bodu 4. 
POV 2011 – dt 3 - Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Příloha k bodu jednání – návrh podpor v dt 3 – integrované projekty venkovských mikroregionů 
byla členům VRRCR  předložena v den konání výboru. 
 
Členům VRRCR byl opakovaně předložen návrh dotací v dt 3. Vzhledem k tomu, že rezervovaná 
částka na poskytnutí dotací v rámci havarijních stavů projektu ve výši 5,0 mil. Kč byla rozdělena, 
zůstává výše dotace jednotlivým žadatelům v dt 3 shodná, jak bylo již navrženo k jednání VRRCR 
na dubnovém zasedání. Tato navržená částka může být v  průběhu roku navýšena o částku 
z nedočerpaných nebo vrácených finančních prostředků POV. 
 
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. 
Na základě hodnocení popisu jednotlivých projektů, kterých bylo celkem podáno 32, byly z tohoto 
titulu vyřazeny 4 žádosti bez podpory s níže uvedeným zdůvodněním. 
 
 
Z celkového počtu 32 podaných žádostí předložených k projednání ve VRRCR s doporučením na 
vyřazení 4 žádostí bylo k podpoře doporučeno 28 žádostí ve finančním objemu 2 647 800 Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/414/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.        Bere na vědomí  
           Informaci o návrhu finančních podpor v dotačním titulu 3 z POV Královéhradeckého 
           kraje na rok 2011 dle přílohy. 
            
II.  Doporučuje  

Návrh dotací v dotačním titulu 3 z POV Královéhradeckého kraje 2011 dle přílohy 
zastupitelstvu ke schválení. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 2 
                  Zdržel se: 0  
 
 
 
K bodu 5. 
Návrh na poskytnutí účelové dotace společnosti Královéhradecká labská o.p.s. – Mgr.A. 
Kulhavá. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh na poskytnutí účelové dotace společnosti 
Královéhradecká labská o.p.s.  



 Strana 5 (celkem 14)

Dne 3. 2. 2011 byla na Královéhradecký kraj doručena výzva k zaslání finančního příspěvku ve 
výši 2.886.039,- Kč na částečnou úhradu investičních nákladů roku 2011. Výše částky odpovídá 47 
% celkových nákladů roku 2011 (tj. podílu Královéhradeckého kraje na financování projektu). 
Výzva vychází z výsledku jednání správní rady společnosti Královéhradecká labská, o. p. s. ze dne 
21. 4. 2010,  
Celý podíl Královéhradeckého kraje na projektu Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks činí 
6.717.812,- Kč (jedná se o kofinancování Královéhradeckého kraje a krytí nezpůsobilých výdajů) a 
má podle informací Centra evropského projektování následující strukturu zdrojů: 

• 810.530,- Kč = kapitola 13 granty a dotace (investiční příspěvek poskytnutý v roce 2009), 
• 3.181.054,- Kč = úvěr České spořitelny, a. s. (v roce 2010 uhrazen investiční příspěvek ve 

výši 3.012,305,- Kč, zůstatek úvěru 168.749,- Kč převeden do roku 2011), 
• 647.950,- Kč = rezerva kapitoly 13 granty a dotace, 
• 2.078.278,- Kč = vratka předfinancování (kap. 13 granty a dotace). 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/415/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Návrh na poskytnutí účelové dotace společnosti Královéhradecká labská o.p.s. ve výši  
      2 886 039,- Kč.  
 
II. Doporučuje  
      Návrh na poskytnutí účelové dotace společnosti Královéhradecká labská o. p. s. ve výši  
       2 886 039,- Kč zastupitelstvu ke schválení.  

 
                   
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                                   
K bodu 6. 
Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje vodního turismu na řece Labi a 
cestovního ruchu podél řeky Labe - Mgr.A. Kulhavá. 
 
Na 10. společné výstavě měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky „Regiony ČR 
2011“, konané ve dnech 11.- 13. 2. 2011 na výstavišti v Lysé nad Labem uspořádal  Zlatý pruh 
Polabí, o.p.s. konferenci, jejímž tématem bylo „Využití Labe pro vodní turistiku“. Za přítomnosti 
regionálních politiků, starostů měst a obcí, představitelů organizací cestovního ruchu, představitelů 
hospodářských komor, podnikatelů a zástupců občanských sdružení z České republiky, Německa  
a Nizozemí se jednalo o společných zájmech a spolupráci v oblasti vodního turismu na řece Labi  
a cestovního ruchu podél řeky Labe.  
V závěru konference proběhlo jednání k memorandu o vzájemné mezinárodní spolupráci, kde se 
všichni zúčastnění zástupci shodli na deklaraci spolupráce touto formou s cílem koordinovat 
jednotlivé aktivity a vytvořit rámec pro konkrétní spolupráci všech stran. 
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Základem spolupráce bude (uvedeno v memorandu):  
1. Ustavení společného grémia ke koordinaci záležitostí přeshraničního rozvoje vodního turismu na 
Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe a k pravidelnému vyhodnocování společných aktivit 
(přizvávání zástupců všech stran, v případě potřeby i odborníků, k jednání grémia).  
2. Koordinace a vzájemné informování o společných, nebo samostatných záměrech.  
3. Vytvoření společných pracovních skupin pro jednotlivé okruhy činností.  
4. Kontakt a setkávání všech stran v pravidelných časových intervalech v rámci společného grémia 
nebo pracovních skupin na různé úrovni.  
5. Vytvoření programu pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností, například společné 
turistické akce, studijní pobyty a praxe, vzdělávací programy, jazykové kurzy.  
6. Společná koordinace při využívání podpůrných programů Evropské unie a možnost zapojení do 
„Evropského seskupení pro územní spolupráci“.  
7. Medializace společných aktivit všemi dostupnými prostředky a podpora medializace v rámci 
samostatných aktivit partnerů.  
8. Neformální zapojení měst a obcí a podnikatelské sféry (včetně příslušných Hospodářských 
komor a profesních sdružení) v dotčené oblasti do příslušných turistických aktivit.  
9. Podpora Labe jako významné vodní cesty a vodní dopravy jako nejekologičtějšího druhu 
dopravy.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/416/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
        Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje vodního turismu na řece  
        Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe. 

 
              
II.  Doporučuje 
          Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje vodního turismu na řece  

 Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                   
 
 
 
K bodu 7. 
Účelová půjčka ve výši 10,0 mil. Kč Vodovodnímu svazu se sídlem v Solnici na projekt 
„Vodovod Císařská studánka“ – Mgr.A. Kulhavá.  
 
Členům byla zaslána důvodová zpráva k účelové půjčce ve výši 10,0 mil. Kč Vodovodnímu svazu 
se sídlem v Solnici na projekt „Vodovod Císařská studánka“.  
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Dopisem pod č. j. RR/5950/2011 ze dne 5. 4. 2011 byl dlužník upozorněn na blížící se termín pro 
splacení dluhu. Následně pak byla dohodnuta s dlužníkem a zainteresovanými obcemi schůzka dne  
4. 5. 2011 k podání informací týkajících se splacení dlužné částky.  
 
Za Královéhradecký kraj se jednání zúčastnil Ing. Jireš a Ing. RSDr. Ruml. Za Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor RR, Mgr. A. Kulhavá a Pavel Mucha. 
Z jednání vyplynulo uznání dluhu v plné výši všemi zainteresovanými subjekty a vzhledem 
k rozpočtovým možnostem obcí návrh dlužníka řešit splacení dluhu vůči Královéhradeckému kraji 
splátkovým kalendářem rozloženým na období 10 let v pravidelných ročních splátkách k 30. 11. ve 
výši 1.000.000 Kč a standardním ročním úročením dle obvyklých zvyklostí. Záznam z jednání je 
k dispozici na odboru RR. 
 
Po projednání v pracovním pořádku vyplynul pro odbor RR úkol předložit podklady k projednání 
v orgánech kraje, včetně návrhu nové smlouvy o půjčce se splátkovým kalendářem bez ročního 
úročení. Z uvedeného důvodu je návrh na splacení dluhu ve výši 10.000.000 Kč, roční splátkou 
1.000.000 Kč předložen VRRCR ke stanovisku. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/417/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
         Informaci o dalším postupu k účelové půjčce ve výši 10,0 mil. Kč Vodovodnímu svazu se 
         sídlem v Solnici na dofinancování projektu „Vodovod Císařská studánka“ se splátkami  
         na dobu 10-ti let bez ročního úročení. 
              
II.  Doporučuje 
          Návrh dalšího postupu, tj. uzavření nové smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 10,0 
          mil. Kč Vodovodnímu svazu se sídlem v Solnici na dofinancování projektu „Vodovod 
          Císařská studánka“ se splátkami na dobu 10-ti let bez ročního úročení. 
 
III.    Nedoporučuje 
         Odpouštět splátky dluhu ani celkový dluh snižovat. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 8. 
Technologické centrum Hradec Králové – finanční příspěvek – Mgr.A.  Kulhavá. 
 
Členové VRRCR byli informováni o přípravě materiálu k poskytnutí finančního příspěvku  
Technologickému centru Hradec Králové v návaznosti  na 3. změnu rozpočtu kraje. 
Materiál bude předložen k projednání ve VRRCR 14. 6. 2011. 
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K bodu 9. 
Akční plán Programu rozvoje cestovního ruchu 2011 – 2013 – Ing. Kratochvílová. 
 
Poznámka- tento bod byl zařazen za navržené body v pořadí jednání na konec. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě Akční plán Programu rozvoje cestovního ruchu 
2011 – 2013. 
Zpracovatelem Dring consultin, s.r.o., Brno byla poskytnuta prezentace marketingové strategie 
Královéhradeckého kraje na období 2011-2013 (AP). 
Jedná se o formu aktualizace Akčního plánu pro období 2008-2010 vytvořeného v rámci 
zpracovaného Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007 - 2013 
(dále jen PRCR), analýzy současného stavu, nasměrování do budoucna a vytyčení hlavních priorit. 
Cílem zpracování Strategie je profilace témat, na které by se měl Královéhradecký kraj v oblasti 
cestovního ruchu v letech 2011 - 2013 zaměřit (vyprofilování hlavních směrů budoucí orientace 
v oblasti např. budování infrastruktury, marketingových a rozvojových aktivit, vyhodnocení ve 
vztahu k Akčnímu plánu pro období 2008 - 2010) vč. provedení aktualizace již dříve vymezených 
prioritních opatření a aktivit, to vše za podmínek respektování zpracované SEA studie a Stanoviska 
MŽP k SEA. 
 
Analytická část 

- Analýza aktuálních strategických dokumentů a současných trendů v cestovním ruchu 
- Zhodnocení plnění PRCR a AP 

Syntéza 
SWOT analýza 
Návrhová část – strategická část 
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/418/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Akční plán Programu rozvoje cestovního ruchu 2011 – 2013. 
 
 
II.      Doporučuje 
          Akční plán Programu rozvoje cestovního ruchu 2011 – 2013 zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
V průběhu jednání odešel Mgr. L. Mojžíš. 
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K bodu 10. 
Návrh podpory turisticky informačních center pro rok 2011 – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl zaslána v elektronické podobě návrh podpory turisticky informačních center 
pro rok 2011.  
Dopisem pana Helmuta Dohnálka, 3. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, ze dne 8. 4. 
2011 byla oslovena turistická informační centra nacházející se na území Královéhradeckého kraje, 
jež jsou zařazena v síti OTIC (oficiálních turistických informačních center) CzechTourism 
s nabídkou možnosti finanční podpory jejich činnosti, a to formou účelové neinvestiční dotace.  
Z 50 oslovených zaslalo svou žádost 47 turistických informačních center.  
Cílem této podpory je zkvalitnění a rozšíření služeb turistických informačních center (dále jen TIC). 
Mezi podporované aktivity patří:  

• Podpora shromažďování a aktualizace dat v oblasti cestovního ruchu na daném spádovém 
území TIC.  

• Podpora tvorby či úpravy webové stránky informačního centra (nebo její jazykové mutace) 
tak, aby umožňovaly uživatelům seznámit se s informacemi z daného území 

V letošním roce je na podporu činnosti turistických informačních center v rozpočtu kraje kap. 11 
vyčleněna částka 1 100 000,- Kč. Po vyhodnocení žádostí navrhuje oddělení cestovního ruchu 
rozdělit vyčleněnou částku mezi všechna TIC uvedená v Příloze č. 1, a to ve výši 23.000,- Kč pro 
každé TIC. Celková částka k rozdělení tedy činí 1.081.000,- Kč. Zbylých 19.000,- Kč navrhujeme 
použít na zajištění propagačních předmětů a materiálů, které budou použity k propagaci KH kraje. 
Podpora TIC bude vyplacena v režimu de minimis. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/419/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh podpory turisticky informačních center na území Královéhradeckého kraje pro 
          rok 2011. 
 
 
II.      Doporučuje  
          Návrh podpory turisticky informačních center na území Královéhradeckého kraje pro 
          rok 2011 zastupitelstvu ke schválení. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11. 
Účelové neinvestiční dotace na podporu údržby a obnovy značení pěších a cyklistických tras 
v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 - Klubu českých turistů – Ing. Kratochvílová. 
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Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál, týkající se účelové neinvestiční dotace na 
podporu údržby a obnovy značení pěších a cyklistických tras v Královéhradeckém kraji pro rok 
2011 – Klubu českých turistů.   
Zachování a rozšiřování kvalitního systému značení pěších a cyklistických tras je důležitou 
podmínkou rozvoje cestovního ruchu v kraji. Údržba, rekonstrukce a doplňování značení těchto tras 
patří k jedné z nejdůležitějších činností Klubu českých turistů. Královéhradecký kraj dlouhodobě, 
pravidelně a cíleně tuto činnost podporuje.   
Za účelem realizace uvedených aktivit požádal Klub českých turistů pro letošní rok o dotaci ve výši 
500 000,-Kč.  
Vzhledem k nutným rozpočtovým úpravám je navrženo Klubu českých turistů, se sídlem 
Archeologická 2256, Praha 5 – Lužany, IČ 00505609 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve 
výši 300 000,- Kč. Jedná se o částku, kterou má oddělení cestovního ruchu vyčleněno v rámci 
schváleného rozpočtu pro rok 2011 na podporu uvedené aktivity. Neinvestiční dotace bude využita 
na úhradu nákladů spojených s údržbou, obnovou a kontrolou značených pěších a cyklistických tras 
v Královéhradeckém kraji. Seznamy plánů obnovy značených pěších a kontroly cyklistických tras 
byly projednány s destinačními společnostmi působícími v turisticky významných územích 
Královéhradeckého kraje.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/420/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Účelovou neinvestiční dotaci na podporu údržby a obnovy značení pěších a  
      cyklistických tras v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 - Klubu českých turistů. 
 
 

II.      Doporučuje  
    Účelovou neinvestiční dotaci na podporu údržby a obnovy značení pěších a  
    cyklistických tras v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 - Klubu českých turistů 

          zastupitelstvu ke schválení. 
 
 

 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 12. 
Značení turistických cílů – „hnědé tabule“- Ing. Kratochvílová. 
 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace o projektu značení turistických cílů 
– „hnědé tabule“.  
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Projekt značení kulturních a turistických cílů KHK zahrnuje označení 45 vybraných cílů 
typizovaným dopravním značením IS 23 (návěstní tabule) a IS 24 (směrovky). Jedná se o významné 
cíle, které doposud nebyly označeny tímto druhem značení ani ze soukromých zdrojů, ani z grantů 
KHK. Projekt v celkovém objemu prací za 3.498.911,- Kč je po etapách realizován z rozpočtu KHK 
prostřednictvím krajské SÚS. 
 
I. etapa 

V první etapě bylo označeno celkem 23 cílů v okresech Náchod, Rychnov n. Kn. a části okresu 
Hradec Králové. Celkové náklady ve výši 1.578.326,- Kč byly uhrazeny z rozpočtu r roku 2010.  
Část značení byla vzhledem ke klimatickým podmínkám osazena až v průběhu března-dubna 
letošního roku (zbývají 2 tabule IS 23 na silnici I/35 od Hořic na HK). Umístěné značení bylo 
pracovníky oddělení CR zkontrolováno a zdokumentováno, zjištěné závady SÚS již odstranila.  
 
 
II. etapa 

Pro druhou etapu zbývá označit 22 cílů v okresech Trutnov, Jičín a v části okresu Hradec Králové. 
Celkové náklady ve výši 1.920.585,- Kč je třeba uvolnit z rozpočtu KHK v letošním roce. 
Financování probíhá přes kap. 10 – doprava. 
SÚS KHK zajistí aktualizaci vyjádření nezbytných pro realizaci II. etapy. Po uvolnění finančních 
prostředků bude předmětné značení u SÚS KHK objednáno, s termínem zhotovení do konce roku 
2011 (max. do dubna 2012).  
 

USNESENÍ VRRCR/27/421/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
            Informaci o projektu značení turistických cílů Královéhradeckého kraje  – „hnědé  
            tabule“.  
 

II. Doporučuje  
       zastupitelstvu kraje uvolnit potřebné finanční prostředky z rozpočtu kraje –   
       schválením 3. změny rozpočtu v zastupitelstvu kraje. 

 
 
                  
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 13. 
Návrh nových dotačních podmínek dotačního programu - Podpora  místních akčních skupin 
– stanovisko, vyhodnocení – Ing. Zadrobílek.  
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Členové VRRCR obdržely v elektronické podobě dopis Krajského sdružení Národní sítě 
Místních akčních skupin ČR, o. s. v Královéhradeckém kraji  -  výsledek šetření povolených 
režimů podpory pro podporu MAS. Řídící orgán EAFRD po konzultaci s EK sdělil, že nadále lze 
podporovat z krajského rozpočtu (i dalších veřejných rozpočtů) úroky z úvěrů na provozní a 
projektové činnosti a jiné výdaje. Aby však byly slučitelné, je nutné dotaci udělovat v režimu 
podpory „de minimis“.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/422/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
            Informaci řídícího orgánu EAFRD o podpoře  ve vztahu k MAS v režimu „de  
            minimis“. 
 
 
     II.    Ukládá 

       Členům hodnotitelské komise předložit návrh podpor MAS na jednání VRRCR 18. 8.  
       2011. 
 

 
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 14. 
Různé. 
 
 
K bodu 14.1. 
Soutěž Vesnice roku 2011 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl elektronicky zaslán seznam přihlášených obcí za Královéhradecký kraj do 
soutěže Vesnice roku 2011. Celkem je přihlášeno 39 obcí, nejvíce z regionu celé ČR. Termíny 
návštěv obcí jsou stanoveny od 6. 6. do 10. 6. 2011 a od 20. 6. do 23. 6. 2011. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/423/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Informace o přihlášených obcích za Královéhradecký kraj do soutěže Vesnice roku  
      2011. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 14.2. 
Žádost o půjčku obce Havlovice -  Mgr.A. M. Kulhavá. 
 
Dne 14. 4. 2011 byla na Královéhradecký kraj doručena žádost obce Havlovice o poskytnutí půjčky 
ve výši 1 mil. Kč na předfinancování stavby „Garáže pro komunální a hasičskou techniku.  
Bude se jednat o novou stavbu v majetku obce, která by měla nahradit dosavadní nevyhovující 
pronajaté prostory, v nichž obec uskladňuje hasičskou techniku SDH Havlovice. 
Celkové předpokládané náklady stavby činí min. 4,5 mil. Kč, částka bude upřesněna po ukončení 
právě probíhajícího výběrového řízení. Obec Havlovice získala na financování stavby dotaci 
z Programu rozvoje venkova – LEADER prostřednictvím MAS Království  – Jestřebí Hory ve výši 
1,8 mil. Kč. Část prostředků chce obec uhradit ze svého rozpočtu. 
Obec Havlovice žádá o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let a 
měsíčním intervalem splácení. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/27/424/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Žádost obce Havlovice o poskytnutí půjčky ve výši 1,0 mil. Kč s dobou splatnosti 10-ti  
      let a měsíčním intervalem splácení.  
 

 
     II.    Doporučuje 

1. Žádost obce Havlovice o poskytnutí půjčky ve výši 1,0 mil. Kč s dobou splatnosti 
10-ti  let a měsíčním intervalem splácení k projednání ve finančním výboru.  

 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
Návrh byl přijat. 
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     II.    Doporučuje 
2. Žádost obce Havlovice o poskytnutí půjčky ve výši 1,0 mil. Kč s dobou splatnosti 

10-ti let a měsíčním intervalem splácení zastupitelstvu ke schválení.  
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 6  
                  Proti: 6 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání skončeno v 11,10 hodin. 
 
 
 
Jednání VRRCR 14. 6 2011 v 9,30 hodin – KÚ 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. RSDr. Otakar Ruml                                     ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: PhDr. Jiří Štěpán Ph.D                                        ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       …………………………. 


