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Zápis 
 
z 29. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 18. 8. 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: Ing. Derner, J. Gangur,  
Nepřítomni: PhDr. Štěpán Ph.D 
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, Ing. Soběslav - omluven, RNDr. Holanová,  
                 Mgr.A. Kulhavá, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová, Ing. Zadrobílek, Ing. Špelda,  
                 Mgr. Mazánková, Mgr. Smejkalová 
                                                                                                            
Program:  
 
1.  Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3.  Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady poskytování 

dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012 – RNDr. Holanová, 
R. Fodorová. 

4. Návrh na schválení odměn za administraci POV KHK 2011 – Ing. Jireš, R. Fodorová 
5. Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

kraje v roce 2011 – Ing. Roman. 
6. Technologické centrum Hradec Králové – finanční příspěvek – Ing. Roman. 
7. Podpora technického vybavení pro obce s JPO II – změna charakteru poskytnuté dotace pro 

město Náchod – Ing. Roman.  
8. Podpora technického vybavení pro obce s JPO II – návrh na navýšení finančních prostředků 

k již poskytnuté dotaci pro město Týniště n. O. – Ing. Roman.  
9. Projekt Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný v rámci výzvy Fondu 
      mikroprojektů Euroregionu Glacensis – informace o úspěšnosti, přijatelnosti a způsobu  
      financování – Mgr.A. Kulhavá. 
10. Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje 

-  11RRD03 - Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel – 
Ing. Zadrobílek. 

11. Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje – 
11RRD07A- Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého 
kraje – Ing. Zadrobílek.  

12. Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje 
     - 11RRD08 - Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje 
     – Ing. Zadrobílek. 
13. Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje 

- 11RRD09  – Podpora Místních akčních skupin – Ing. Zadrobílek. 
14. Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje 

- 11RRD10  – Podpora spolkové činnosti – Ing. Zadrobílek. 
15. Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti cestovního ruchu –  
     11CRG02 – Vybavení informačních center – Ing. Zadrobílek. 
16. Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti cestovního ruchu-  

11CRG03 – Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu – Ing. 
 Zadrobílek. 
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17. Informace o realizaci projektu CPP KHK II  - Ing. Kratochvílová. 
18. Různé.   
      18.1. Soutěž Vesnice roku 2011 – R. Fodorová. 
 
 
     
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/435/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Martinu Berdychovou 
4. Ověřovatele zápisu: Vladislav Friml, Ing., RSDr. Otakar Ruml 

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 28. jednání VRRCR. 
 
 
Úkol: 
Usnesení VRRCR/27/442/2011  ze dne 14. 4. 2011 v části II. ukládá členům hodnotitelské 
komise předložit návrh podpor MAS na jednání VRRCR 18. 8. 2011 – splněno. 
 
Technologické centrum Hradec Králové – finanční příspěvek. Materiál bude předložen 
k projednání 18. 8. 2011 – splněno. 
 
            
USNESENÍ VRRCR/29/436/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 28. jednání VRRCR bez připomínek.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavil Mgr. Morávek – v 9,50 hodin. 
 
 
K bodu 3. 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady poskytování 
dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012 – RNDr. 
Holanová, R. Fodorová. 
 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě návrh Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013, který zůstává v platnosti a je v souladu s PRK 
Královéhradeckého kraje. Příloha Vymezení městských a venkovských oblastí v Královéhradeckém 
kraji, která je rovněž v souladu s PRK Královéhradeckého kraje nebyla předmětem připomínkování. 
Venkovská obec je definována jako obec s počtem obyvatel do 2 000 obyvatel. Tato varianta 
zohledňuje pouze velikost obce dle počtu obyvatel, není brán zřetel na hustotu osídlení, na statut 
obce a jiné charakteristiky či ukazatele. 
 
Současně byly zaslány Zásady poskytování dotací z POV KHK na rok 2012, které jsou navrženy 
v alternativě A) a B). 
Zásady A) a B) u dotačního titulu 1 a dotačního titulu 2 jsou doplněny o text k hodnocení účasti 
obcí v soutěži Vesnice roku s oceněním Zlatá stuha a s celostátním umístěním – 10 bodů. 
Zásady A) – dotační titul 3 – náplň totožná jako v roce 2011. 
Zásady B) – dotační titul 3 – náplň konkretizovaná na pořízení mechanizace potřebné pro údržbu 
veřejných prostranství, cest a zeleně.   
Přílohy – formuláře žádostí – dotační titul 1 až dotační titul 3 – vypuštěn text „řeší akce havarijní 
stav?“. 
Ostatní beze změn. 
Tímto okruhem záměrů pro vznesení námětů a připomínek byli osloveni administrátoři POV na 
ORP, dále pak mikroregiony a svazky obcí a SPOV. Termín pro předložení připomínek byl 5. 8. 
2011. 
Souhrn námětů byl zpracován a předloženou formou samostatné přílohy k výše citovanému 
materiálu. 
Lze konstatovat, že bylo doporučeno, aby stávající náplň dotačního titulu 3 – integrované projekty 
mikroregionů byla ponechána. Mikroregiony jsou mechanizací na údržbu zeleně vybaveny. 
Poptávka je po mobilních pódiích.  
Bodové hodnocení pro obce s účastí v soutěži Vesnice roku s oceněním podpořit body 10 za roky 
2010 a 2011. 
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Z věcné diskuze vyplynulo, že dotační titul 1  - obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti – zůstává jeho náplň beze změn.  
 
Dotační titul 2 – komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, 
infrastruktura -  zůstává jeho náplň beze změn 
 
U dt 1 a dt 2 –  upravené znění specifického kriteria: 
 

a. aktivita vyjádřená účastí v soutěži Vesnice roku 
− obec získala v roce 2010 nebo 2011 stuhu v soutěži Vesnice roku  5 bodů 
− obec se v roce 2010 nebo 2011 zúčastnila soutěže Vesnice roku    1 bod 
− obec se v roce 2010 nebo 2011 nezúčastnila soutěže Vesnice roku   0 bodů 

Pokud obec získala v letech 2009, 2010 nebo 2011 Zlatou stuhu nebo v letech 2007, 2008, 
2009, 2010 nebo 2011 zvítězila v celostátním kole soutěže Vesnice roku, získává 1 bod. 

 
  
Dotační titul 3 – integrované projekty venkovských mikroregionů – tento dotační titul slouží jako 
významný finanční zdroj pro společné projekty venkovských mikroregionů. V rámci těchto projektů 
je postupně upevňována a rozvíjena spolupráce obcí sdružených v DSO. 
Dle požadavků žadatelů o dotaci v tomto dotačním titulu, byla jeho dosavadní náplň zachována. 
Vzhledem k rozmanitosti a z toho vyplývající nemožnosti vzájemně porovnat předkládané 
projekty, bylo doporučeno, že žádosti o dotaci v tomto dotačním titulu nebudou bodovány, ale 
budou hodnoceny odbornou komisí, jmenovanou Radou Královéhradeckého kraje, na základě 
doporučení Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch.  
 
Dotační titul 4 – dotace úroku z úvěru – zůstává beze změn. 
 
Dotační titul 5 – vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice – zůstává 
beze změn. Předložené žádosti nebudou bodovány, ale budou hodnoceny odbornou komisí, 
jmenovanou Radou Královéhradeckého kraje, na základě doporučení Výboru pro regionální 
rozvoje a cestovní ruch.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/437/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.         Bere na vědomí  
           Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady 
           poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok  
           2012 se zapracováním konkrétních návrhů. 
 
 
 
II.  Doporučuje 
           Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady 
           poskytování dotací z  Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2012  
           se zapracováním konkrétních návrhů zastupitelstvu ke schválení.                                                           
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  8  
                  Proti: 2 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 4. 
Návrh na schválení odměn za administraci POV KHK 2011 – Ing. Jireš, R. Fodorová 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál týkající se návrhu na schválení odměn za 
administraci POV Královéhradeckého kraje 2011.  
Z celkového propočtu vyplývá, že pokud má ORP vyšší počet schválených dotací o to má vyšší 
částku za administraci. Více práce je se schválenou žádostí, tj. smlouva, kompenzace, kontrola, 
závěrečné vyhodnocení, než s podanou žádostí – zajišťuje žadatel – obec, ORP provádí kontrolu 
formálních náležitostí.  
Podaná žádost – odměna ve výši 1 250 Kč; schválená žádost – odměna 3 750 Kč.  
Celkově doporučeno na odměnách za administraci 1 142 500 Kč na 299 podaných žádostí a 205 
schválených. 
Obec Nepolisy předložila žádost na dofinancování podílu ve výši 203 650,- Kč k dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj za první místo v krajské soutěži Vesnice roku 2010. Dotace bude 
použita v rámci POV MMR na dotační titul na akci „Přístavba mateřské školy v Nepolisech“.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/438/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
  I.      Bere na vědomí  
          1.  Návrh odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje   
                za rok 2011. 
  
           2. Návrh podílu ve výši 203 650,- Kč k dotaci z MMR za první místo v krajské soutěži 
               Vesnice roku 2010 obci Nepolisy. 
           
 
II.  Doporučuje 

1. Návrh odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 
                 za rok 2011 zastupitelstvu ke schválení. 
          
 2. Návrh podílu ve výši 203 650,- Kč k dotaci z MMR za první místo v krajské soutěži 

    Vesnice roku 2010 obci Nepolisy zastupitelstvu ke schválení. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0  
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K bodu 5. 
Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje v roce 2011 – Ing. Roman. 
 
Z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje byly v roce 2011 poskytnuty dotace níže  
jmenovaným obcím a mikroregionům. Vzhledem k měnícím se podmínkám, za kterých probíhá 
realizace jednotlivých schválených projektů, se objevuje nutnost aktualizovat schválené parametry 
dotací poskytnutých jednotlivým žadatelům. Jedná se především o změnu dotačního titulu, 
charakteru dotace – investiční – neinvestiční, názvu projektu a konkretizace projektu.  
Odbor RR předkládá požadavky obcí ke konkrétním změnám – Káranice, Otovice, Střevač, Bílý 
Újezd, MR Tábor, Železnice, Staré Buky, Bolehošť, MR Český ráj. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/439/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí  
            Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova  
            Královéhradeckého kraje obcím dle důvodové zprávy v roce 2011. 

 
II.  Doporučuje 
           Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova  
           Královéhradeckého kraje obcím dle důvodové zprávy v roce 2011 zastupitelstvu ke  
           schválení. 
 
                  
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                                   
 
 
K bodu 6. 
Technologické centrum Hradec Králové – finanční příspěvek – Ing. Roman. 
 
Královéhradecký kraj má zpracovanou Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje, jejíž 
Akční plán na léta 2010 - 2011 ve svých čtyřech základních prioritách strategie definuje a vytváří 
prostor pro vývoj regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje.  
První priorita je zaměřena na efektivnější využití potenciálu výzkumných organizací a vysokých 
resp. středních škol. Navazuje druhá priorita, snažící se o rozvoj podmínek ke spolupráci aktérů 
regionálního inovačního systému. Třetí priorita identifikovala 13 progresivních odvětví z hlediska 
výzkumu, vývoje a inovací. Strategii uzavírá čtvrtá priorita, zaměřená na rozvoj inovačního 
prostředí skrze poradenské služby, PR a marketing.  
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Jmenované priority jsou postupně naplňovány jednotlivými projekty. Jako příklad může sloužit 
Česko-polský inovační portál, Regionální inovační fond, Inovační vouchery nebo mezinárodní 
projekt ERA-NET CROSSTEXNET. Jako poslední projekt je dnes naplňována „Realizace 
regionální inovační strategie“. 

Pro naplňování výše uvedených aktivit je potřebné zintenzivnit podporu inovačního prostředí 
v Královéhradeckém kraji a připravit se tak na budoucí programovací období 2014+. Předkládaný 
projekt svými výstupy podpoří inovační prostředí v Královéhradeckém kraji. 

Služby budou poptávány veřejnou zakázkou a daný úkon a proces jsou v souladu s právními 
předpisy, zejména se zákonem o veřejných zakázkách a zákonem o krajích a směrnicí č. 3. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/440/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
        Informace o Technologickém centru Hradec Králové včetně finančního příspěvku. 
 

II. Jmenuje 
            Členy hodnotící komise ve složení:  
            Miroslav Vlasák (Bc. Klíma – náhradník) 
            Vladislav Friml (Mgr. Martina Berdychová – náhradník) 
            RNDr. Lucie Vomočilová (Ing. Miloslav Roman – náhradník) 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                   
 
K bodu 7. 
Podpora technického vybavení pro obce s JPO – změna charakteru poskytnuté dotace pro 
město Náchod – Ing. Roman.  
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/20/1441/2011 z 5. května 2011 byla 
schválená účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu technického vybavení 
pro obce s JPO, v rámci které město Náchod získalo částku ve výši 250 000,00 Kč na obnovu 
osobních ochranných pomůcek.  
Město Náchod žádá svým dopisem z 18. července 2011 o úpravu smlouvy v čl. IV Financování 
projektu a úhrada platby, v odstavci 1 a 2, a to o změnu výdajů z investičních na neinvestiční. 
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USNESENÍ VRRCR/29/441/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
         Podporu technického vybavení pro obce s JPO – změna charakteru poskytnuté dotace  
         pro město Náchod.  
 
 
II.  Doporučuje 
          Podporu technického vybavení pro obce s JPO – změna charakteru poskytnuté  
          dotace pro město Náchod zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
           
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Podpora technického vybavení pro obce s JPO – návrh na navýšení finančních prostředků 
k již poskytnuté dotaci pro město Týniště n. O. – Ing. Roman.  
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/20/1441/2011 byla z rozpočtu kraje 
městu Týniště nad Orlicí poskytnuta účelová dotace na podporu vybavení pro obce s jednotkou 
požární ochrany (dále jen „JPO“) ve výši 350 000,00 Kč, tj. 70 % předpokládané ceny, na nákup 
vyprošťovacího zařízení. Město Týniště nad Orlicí po obdržení smlouvy č. RR/2011/014 požádalo 
dopisem z 1. 6. 2011 o navýšení schválené dotace na částku ve výši 500 000,00 Kč. Z žádosti města 
Týniště nad Orlicí z 2. 3. 2011 vyplývá, že město nemělo ještě v době, kdy žádalo Královéhradecký 
kraj o poskytnutí dotace, přesně zjištěnou potřebnou částku finančních prostředků určenou pro 
pořízení vyprošťovacího zařízení. 
Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury požádalo svým dopisem čj. 8996/RR/2011 
z 16. června 2011 HZS Královéhradeckého kraje o stanovisko k nákupu vyprošťovacího zařízení 
pro JPO města Týniště nad Orlicí. V odpovědi ze 7. července 2011 HZS Královéhradeckého kraje 
doporučuje navýšení finančních prostředků pro město Týniště nad Orlicí na nákup vyprošťovacího 
zařízení. Jak je v dopise uvedeno, je JPO města Týniště nad Orlicí zařazená v kategorii II a v rámci 
plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje je předurčenou jednotkou pro zásahy při 
dopravních nehodách na pozemních komutacích, zejména na silnici I. Třídy č. 11 Hradec Králové 
– Vamberk. Dle sdělení HZS Královéhradeckého kraje se cena vyprošťovacího zařízení pohybuje 
od 600 000,00 Kč výše. 
Na dotační titul určený na podporu vybavení pro obce s JPO byla Královéhradeckým krajem pro 
rok 2011 uvolněna částka v celkové výši 5 mil. Kč. Usnesením Zastupitelstva č. ZK/20/1441/2011 
bylo z této částky vyčerpáno 4 890 850,00 Kč, tzn., že z alokované částky zbyl nevyčerpaný 
zůstatek ve výši 109 150,00 Kč. 
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Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury navrhuje nedočerpanou částku ve výši 
109 150,00 Kč poskytnout městu Týniště nad Orlicí na pořízení vyprošťovacího zařízení. 
Poskytnutá dotace tak bude zvýšena z 350 000,00 Kč na 459 150,00 Kč. Město Týniště nad Orlicí 
pak doplatí zbývající částku ze svého rozpočtu. Zároveň zůstává podmínka 30% finanční 
spoluúčasti z rozpočtu města Týniště nad Orlicí. 
Na doplatek dotace bude podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě č. RR/2011/014 o poskytnutí účelové 
dotace na podporu vybavení pro obce s JPO. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/442/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Podporu technického vybavení pro obce s JPO – návrh na navýšení finančních  
          prostředků k již poskytnuté dotaci pro město Týniště n. O. 
 
 
II.  Doporučuje 
          Podporu technického vybavení pro obce s JPO – návrh na navýšení finančních  
          prostředků k již poskytnuté dotaci pro město Týniště n. O. zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
K bodu 9. 
Projekt Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný v rámci výzvy Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Glacensis – informace o úspěšnosti, přijatelnosti a způsobu  
financování – Mgr.A. Kulhavá. 
 
Záměrem uplatněného projektu Královéhradeckým krajem do výzvy Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Glacensis v letech 2007 - 2013 je vypracování „Studie“ koncepčního řešení pro 
zlepšení dopravního napojení periferních regionů se strukturálními problémy v hospodářství, 
především příhraničního regionu Broumovska a Náchodska s přilehlým polským příhraničím jako 
celku a optimalizováním vnitroregionální dopravní vazby s ohledem na respektování ochrany 
životního prostředí.  
Do nového koncepčního řešení by měla být zahrnuta i další hlavní centra Královéhradeckého kraje. 
Dopady studie tedy nebudou pouze lokální charakteru, ale budou mít významný nadregionální a 
mezinárodní vliv. Studie by se měla zabývat nejenom návrhy v dopravě silniční, ale také železniční 
a cykloturistické. 
Samotná studie by měla sloužit jako podklad pro územně plánovací dokumentace všech 
zainteresovaných obcí, měst a kraje.  
Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní dostupnosti v česko-polské příhraniční oblasti, jako 
základní předpoklad rozvoje ekonomických a sociálních aktivit. Realizací projektu se zvýší 
atraktivita příhraničního území pro jeho obyvatele, investory a návštěvníky. Posilování 
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přeshraničních komunikačních vazeb přispívá dále k rozvoji ekonomických a sociálních vazeb 
příhraničních oblastí a budování soudržného území. 
Po vyhotovení studie je navrženo uskutečnění konference ve městě Náchod, kde budou návrhy 
řešení a zjištěné poznatky ze studie prezentovány veřejnosti a zainteresovaným starostům z 
dotčených českých a polských obcí. 
Původně předpokládané zahájení v harmonogramu projektu plánované na 07/2011 s ukončením 
v 12/2011 je však již z dnešního pohledu nereálné vzhledem k projednání a schválení projektu 
nejenom v orgánech kraje, ale v návaznosti na vydané pokyny kraje v oblasti veřejných zakázek, 
vyhlášení záměru, uskutečnění výběrového řízení apod. Úprava harmonogramu bude projednána 
následně s administrátorem dotačního titulu.  
Projekt je registrován pod označením CZ.3.22/3.3.02/11.02448. 
Celkový rozpočet projektu je plánován v objemu 52.651 € (1.289.950,50 Kč). Z toho požadovaná 
dotace k dofinancování ve výši 56,98% z celkového rozpočtu což představuje 30.000 € (735.000 
Kč), podíl žadatele 22.651 € (554.949,50 Kč). Stanovený kurzový přepočet 24,50 Kč/€. 
Předložený projekt byl vyhodnocen k poskytnutí dotace (viz. příloha: Přehled schválených 
projektů). Z uvedeného důvodu předkládáme Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch materiál 
k odsouhlasení a doporučení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyčlenit pro kofinancování 
příslušný objem finančních prostředků v rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 554.949,50 Kč, 
respektive 555.000 Kč. 
Další informace o projektu budou poskytnuty VRRCR 09/2011. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/443/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Projekt Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný v rámci výzvy Fondu  
          mikroprojektů Euroregionu Glacensis – informace o úspěšnosti, přijatelnosti a způsobu 
          financování. 
 
II.  Doporučuje 
          Projekt Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný v rámci výzvy Fondu  
          mikroprojektů Euroregionu Glacensis – informace o úspěšnosti, přijatelnosti a způsobu 
          financování zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje 
- 11RRD03 - Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel –  
Ing. Zadrobílek. 
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Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh vyhodnocení žádostí předložených do 
dotačního programu v oblasti RR – 11RRD03 – Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů 
obcí do 1 000 obyvatel. 
 
Dotační program byl vyhlášen v termínu od 1. 6. 2011 do 1. 7. 2011, s alokací 1 000 000 Kč. Na 
návrh hodnotící komise byla alokace navýšena o 832 000 Kč – přesun finančních prostředků 
z dotačního programu 11RRD10 – Podpora spolkové činnosti.  
Do dotačního programu bylo podáno celkem 74 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 7 886 440 
Kč. 
Žádosti, které nesplnily podmínky programu a nebyly hodnoceny: 
11RRD03-0021 Obec Úhlejov – špatný audit obce 
11RRD03-0030 Obec Podůlší – nedoložena povinná příloha 
11RRD03-0035 Obec Češov – nedodána žádost, včetně příloh v tištěné podobě 
11RRD03-0060 Obec Krchleby – špatný audit obce 
11RRD03-0061 Obec Olešnice – nedoložena povinná příloha 
 
Hodnotící komise, která zasedala dne 9. 8. 2011, navrhuje VRRCR schválit seznam podpořených 
žadatelů a výše finanční podpory na jednotlivé projekty dle přiložené tabulky. 
  
 
USNESENÍ VRRCR/29/444/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního  
          rozvoje - 11RRD03 - Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000  
          obyvatel. 
           
 

II.     Doporučuje 
 

1. Přesun finančních prostředků ve výši 832 000 Kč z dotačního programu 11RRD10  –    
                Podpora spolkové činnosti do dotačního programu v oblasti regionálního11RRD03 –  
                Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel. 

 
2. Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního  

                rozvoje - 11RRD03 - Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 
                1 000 obyvatel zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
. 
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K bodu 11. 
Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje – 
11RRD07A- Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 
Královéhradeckého kraje – Ing. Zadrobílek.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh vyhodnocení žádostí předložených do 
dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje – 11RRD07A- Podpora cyklodopravy 
v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje  
Dotační program byl vyhlášen v termínu od 1. 6. 2011 do 1. 7. 2011 s alokací ve výši ve výši 4,3 
mil. Kč.  
Bylo podáno celkem 15 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 6,8 mil. Kč. Všichni žadatelé 
splnili formální náležitosti a kritéria přijatelnosti.  
Hodnotící komise, která zasedla dne 9. 8. 2011, navrhuje Výboru pro regionální rozvoj a cestovní 
ruch schválit seznam podpořených žadatelů a výše finanční podpory na jednotlivé projekty dle 
předložené tabulky. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/445/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního 
           Rozvoje - 11RRD07A- Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 
           Královéhradeckého kraje. 
 
II.      Doporučuje  
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního 
           Rozvoje - 11RRD07A- Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 
           Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení.           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 12. 
Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje 
  - 11RRD08 - Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje 
 – Ing. Zadrobílek. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh vyhodnocení žádostí předložených do 
dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje  - 11RRD08 - Obnova válečných hrobů a 
pietních míst na území Královéhradeckého kraje. 
 
Dotační program byl vyhlášen v termínu od 1. 6. 2011 do 1. 7. 2011, s alokací 500 tis. Kč. 



 Strana 13 (celkem 19)

Bylo podáno celkem 15 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 1,1 mil. Kč. Všichni žadatelé 
splnili formální náležitosti. Kritéria přijatelnosti nesplnily žádosti: 
 

- 11RRD08-0002 Obec Orlické Záhoří – Válečný hrob, 
- 11RRD08-0011 Obec Bartošovice v Orlických horách – Náhrobní kámen, 

Odůvodnění: nejedná se o válečné hroby dle zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních 
místech a o změně zákona o pohřebnictví viz podmínky přijatelnosti programu.  
Hodnotící komise, která zasedla dne 9. 8. 2011, navrhuje Výboru pro regionální rozvoj a cestovní 
ruch schválit seznam podpořených žadatelů a výše finanční podpory na jednotlivé projekty dle 
předložené tabulky. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/446/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního 
           Rozvoje - 11RRD08 - Obnova válečných hrobů a pietních míst na území 
           Královéhradeckého kraje. 
 
 
II.      Doporučuje  
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního 
           Rozvoje - 11RRD08 - Obnova válečných hrobů a pietních míst na území 
           Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení. 
 
           
 
 
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 13. 
Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje 

- 11RRD09  – Podpora Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje – Ing. 
Zadrobílek. 

 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh vyhodnocení žádostí předložených do 
dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje - 11RRD09  – Podpora Místních akčních skupin,  
Dotační program byl vyhlášen v termínu od 10. 1. 2011 do 10. 2. 2011 s alokací 1 500 000 Kč. 
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Do dotačního programu bylo podáno celkem 13 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 2,2 mil. 
Kč. 
Formální náležitosti a kritéria přijatelnosti splnilo všech 13 žadatelů.  
 
Hodnotící komise, která zasedala dne 9. 8. 2011, navrhuje Výboru pro regionální rozvoj a cestovní 
ruch schválit seznam podpořených žadatelů a výše finanční podpory na jednotlivé projekty dle 
přiložené tabulky. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/447/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního 
           rozvoje - 11RRD09  – Podpora Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje. 
 
 
II.      Doporučuje  
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního 
           rozvoje -   11RRD09  – Podpora Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje  
           zastupitelstvu ke schválení. 
 
          
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 14. 
Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje 

- 11RRD10  – Podpora spolkové činnosti – Ing. Zadrobílek. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh vyhodnocení žádostí předložených do 
dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje - Vyhodnocení žádostí předložených do 
dotačního programu v oblasti regionálního rozvoje - 11RRD09  – Podpora Místních akčních skupin. 
Dotační program byl vyhlášen v termínu od 1. 6. 2011 do 1. 7. 2011 s alokací 1 000 000 Kč. 
Do dotačního programu bylo podáno celkem 38 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 3,8 mil. 
Kč. 
Kritéria přijatelnosti (krajská nebo okresní působnost) splnilo pouze 6 žadatelů.  
Žádost č. 11RRD10-0021  Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Náchod 
byla vyřazena z dotačního řízení z důvodu nepřijatelnosti nákladů (notebook, dataprojektor, 
kopírovací stroj).  
Hranici dosaženého % hodnocení pro přidělení podpory splnili 2 žadatelé:  

• žádost č. 11RRD10-0028 a  
• žádost č. 11RRD10-0029. 
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Hodnotící komise, která zasedala dne 9. 8. 2011, navrhuje Výboru pro regionální rozvoj a cestovní 
ruch schválit žadatele – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska -  krajské sdružení hasičů 
Královéhradeckého kraje a výši přidělené podpory.  
Hodnotící komise dále rozhodla o přesunu nerozdělené částky ve výši  832 000 Kč do dotačního 
programu 11RRD03 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/448/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního 
           rozvoje - 11RRD10  – Podpora spolkové činnosti. 
 
II.      Doporučuje  

1. Přesun finančních prostředků ve výši 832 000 Kč z dotačního programu 11RRD10  –    
                Podpora spolkové činnosti do dotačního programu v oblasti regionálního11RRD03 –  
                Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel. 
               

2.   Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti regionálního 
                 rozvoje -   11RRD10  – Podpora spolkové činnosti zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 – podjatost 
 
 
K bodu 15. 
Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti cestovního ruchu  - 
11CRG02 – Vybavení informačních center – Ing. Zadrobílek.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh vyhodnocení žádostí předložených do 
dotačního programu v oblasti cestovního ruchu  - 11CRG02 – Vybavení informačních center.   
 
Výzva byla vyhlášena v termínu od 01. 06. 2011 do 20. 07. 2011.  
Alokace na tento program je 1.000.000 Kč. 
Počet podaných žádostí 24 v objemu 1 299 869 Kč. 
Výše žádané podpory 856 806 Kč. 
 
Z důvodu formálních nedostatků byly vyřazeny 2 žádosti: 
 
IC Veselý výlet Horní Maršov, žádost nepodána v elektronické podobě v DOTISu 
Město Hostinné, žádost nepodána v elektronické podobě v DOTISu. 
 
Ostatní žádosti splnily formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. 
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Žádosti byly administrátorem oblasti obodovány dle hodnotících kritérií programu a následně 
konzultovány s oddělením cestovního ruchu krajského úřadu KHK.  
Hodnotící komise zasedla dne 9. 8. 2011 a navrhla rozdělení finančních prostředků dle přílohy. 
 
Nerozdělená částka ve výši 229.000 Kč z programu 11CRG02 byla přesunuta do programu 
11CRG03 – Pořádání prezentačně –propagačních akcí  v oblasti cestovního ruchu.. Celková 
alokovaná částka v programu 11CRG03 je tedy 529.000 Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/449/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti cestovního ruchu  -  
          11CRG02 – Vybavení informačních center. 
 
 
II.      Doporučuje  
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti cestovního ruchu  -  
          11CRG02 – Vybavení informačních center zastupitelstvu ke schválení. 
 
           
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 16. 
Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti cestovního ruchu -  
11CRG03 – Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu – Ing. 
 Zadrobílek. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh vyhodnocení žádostí předložených do 
dotačního programu v oblasti cestovního ruchu  - 11CRG03 - Pořádání prezentačně-propagačních 
akcí v oblasti cestovního ruchu.  
Výzva byla vyhlášena v termínu od 01. 06. 2011 do 20. 07. 2011.  
Původní alokace na tento program ve výši 300.000 Kč byla navýšena o 229.000 Kč (nerozdělené 
prostředky z programu 11CRG02).  
Celková alokovaná částka v programu 11CRG03 je tedy 529.000 Kč.  
Počet podaných žádostí 17 v objemu 1 442 372 Kč. 
Výše žádané podpory 676 398 Kč. 
 Všechny žádosti splnily formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. 
Žádosti byly administrátorem oblasti obodovány dle hodnotících kritérií programu a následně 
konzultovány s oddělením cestovního ruchu krajského úřadu KHK.  
Hodnotící komise zasedla dne 9. 8. 2011 a navrhla rozdělení finančních prostředků dle přílohy. 
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USNESENÍ VRRCR/29/450/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti cestovního ruchu  -  
          11CRG03 – Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu. 
 
 
II.      Doporučuje  
          Vyhodnocení žádostí předložených do dotačního programu v oblasti cestovního ruchu  -  
          11CRG03 – Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu  
          zastupitelstvu ke schválení. 
 
           
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 - podjatost 
 
 
 
K bodu 17. 
Informace o realizaci projektu CPP KHK II  - Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán podrobný přehled aktivit, konajících se v měsíci červenci – září 
v projektu CPP Královéhradeckého kraje II. Průběžnou informaci poskytla Ing. Kratochvílová. 
 
Aktivity červenec – září – podrobný popis v důvodové zprávě. 
 
v Realizace a naplnění datového skladu a internetového portálu 
v Setkání informačních center 
v Prezentace v Polsku a Německu 
v Statistická šetření a monitoring 
v Propagační předměty (dílčí část III)  
v FAM – PRESS tripy pro ruské touroperátory a novináře 
v  Výstavní systém - Fr. Kupka 
v ITEP 2011 – Plzeň 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/450/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informace o realizaci projektu CPP KHK II. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 18.  
Různé. 
 
 
K bodu 18.1.  
Soutěž Vesnice roku 2011 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta ústní informace o oceněních v soutěži Vesnice roku 2011 
v Královéhradeckém kraji. Bylo uděleno 5 cen hejtmana s odměnou ve výši á 30 tis. Kč. 
Slavnostní vyhlášení se koná 20. 8. 2011 od 10,00 hodin na Novém Hrádku. 
 
K bodu 18.2. 
Žádost Krajské organizace SPOV o prodloužení termínu splatnosti půjčky na 
předfinancování projektu – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla předložena v den jednání žádost Krajské organizace SPOV o prodloužení 
termínu půjčky na předfinancování projektu: „Vzděláváním k rozvoji venkova Královéhradeckého 
kraje“. První termín splatnosti půjčky byl prodloužen dodatkem ke smlouvě do 30. 8. 2010, ten byl 
následně prodloužen do 30. 8. 2011.  Dne 8. 8. 2011 dlužník požádal o nové prodloužení termínu 
splatnosti půjčky ve výši 1 120 000 Kč v termínu nejpozději do 30. 8. 2012. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/29/451/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost Krajské organizace SPOV o prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši  
         1 120 000 Kč v termínu nejpozději do 30. 8. 2012. 
 
II.     Doporučuje 
         Žádost Krajské organizace SPOV o prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši  
        1 120 000 Kč v termínu nejpozději do 30. 8. 2012 zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 - podjatost 
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K bodu 18.3. 
Návrh na využití disponibilních prostředků z Programu obnovy venkova KHK na rok 2011. 
 
Členové VRRCR byli informováni administrátorem POV, že k datu jednání jsou k dispozici 
disponibilní prostředky, cca 1,3 mil. Kč, z nedočerpaných nebo vrácených již poskytnutých dotací 
v Programu obnovy venkova KHK na letošní rok. Vzhledem k tomu, že v dotačním titulu 3 – 
integrované projekty mikroregionů, byla v letošním roce poskytnuta všem žadatelům dotace 
v celkovém objemu 2,6 mil. Kč, nižší oproti loňskému roku, bylo doporučeno použití disponibilních 
prostředků k navýšení již poskytnutých dotací žadatelům v tomto dotačním titulu.  
 
USNESENÍ VRRCR/29/451/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
        Informaci o výši disponibilních prostředků z Programu obnovy venkova KHK na rok  
        2011. 
 
 
   II. Doporučuje 
         Disponibilní prostředky využít k navýšení již poskytnutých dotací v dotačním titulu 3 – 
         integrované projekty mikroregionů.  
 
 
  III. Jmenuje členy hodnotící komise ve složení:  
          Mgr. Libor Mojžíš 
          Vladislav Friml 
          Ing. Rostislav Jireš 
          Renata Fodorová 
          
          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
Jednání skončeno v 11,30 hodin. 
 
Jednání VRRCR 15. 9. 2011 v 9,30 hodin – KÚ 
 
 
Předseda VRRCR: Ing. Rostislav Jireš                                                   ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                                        ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing., RSDr. Otakar  Ruml                                        ………………………… 
       
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                           …………………………. 


