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Zápis 
z    3. jednání  - společného Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje a Výboru územního plánování Magistrátu města Hradec Králové, 
konaného  dne 26. 2. 2009 od  15,00 hodin v sále zastupitelstva N2 906 budovy KÚ 

 
Přítomni : Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Štěpán, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, Ing. Uchytil,  
                  J. Gangur, V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni: Ing. Ruml,  Mgr. Behan,   
Nepřítomni: A. Mrštinová 
Přizváni: H. Dohnálek,  MUDr. Vambera, Ing. Samohrd, J. Orsák,  Mgr.A. M. Kulhavá, Ing. 

Roman,  Ing. Kratochvílová - omluvena, Ing. Pacák, Ing. Háp,  R. Fodorová 
 
 Presenční listina členů VÚP a rozvoje města Hradec Králové uložena ve složce 3. jednání VRRCR.   
                                                                     
Návrh programu VÚP a rozvoj města HK: 

1. Úvod, představení členů výborů. 
2. Územně analytické podklady pro ORP Hradec Králové – prezentace zpracovatele. 
3. Informace o stavu pořizování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje-  
     Ing. Pacák, Ing. Háp. 
4. Záměry rozvoje města Hradec Králové. 

 

Návrh programu VRRCR: 

1.  Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
       schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3.  Účelová dotace – Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace 
      SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní sdružení 
      Královéhradeckého kraje: 
     - oprava názvu – Mgr.A. Kulhavá 
    - předložení požadavku na čerpání účelové dotace – Jiří Orsák, starosta krajského 
      sdružení  
    - prezentace sdružení – Jiří Orsák, starosta krajského sdružení.  
4.  Návrh postupu při výběru žadatelů o dotaci v POV na rok 2009 – R. Fodorová. 
5.  Individuální projekty, stanovení priorit – Ing. Roman. 
6.  Rámcový program jednání VRRCR na I. pololetí 2009 – Mgr.A. Kulhavá. 
7.  Informace o konferenci „Zvony a církevní památky“ – Ing. Kratochvílová. 
8.  Informace o účasti na veletrzích CR (leden, únor 2009) – Ing. Kratochvílová. 
9. Různé – Prezentace Venkov KHK a soutěž Vesnice roku – R. Fodorová. 

 
 
 
Program  jednání Výboru územního plánování a rozvoje města Hradec Králové 
 
K bodu 1. 
Úvod, představení členů výborů. 
 
Jednání obou výborů zahájil předseda VRRCR Ing. Jireš, představil přítomné hosty a členy obou 
výborů, poté předal slovo předsedkyni VÚP a RM Doc. Ing. arch., Šilhánkové. 
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K bodu 2. 
Územně analytické podklady pro ORP Hradec Králové – prezentace zpracovatele. 
 
V úvodu Doc. Šilhánková uvedla, že bude představena činnost MM HK a součinnost VÚP a 
rozvoje města.  
Členům obou výborů byl rozdán prezentační materiál Firmy GEOS LASER STAR, spol. s r.o., 
Hradec Králové, která byla zastoupena xxx, jednatelem společnosti., který ve své prezentaci 
představil materiál „Územně analytické podklady pro ORP Hradec Králové“, tak jak byly 
zpracovány. Obecně konstatoval, že udržitelný rozvoj má základní tři pilíře, tj. sociální, 
ekonomický a životní prostřední, které by měly zůstat v neustálé rovnováze. 
Územně analytické podklady pro ORP Hradec králové byly zaměřeny: 
- rozbor udržitelného rozvoje území 
- základní statistické údaje o území ORP 
- rozdělení území na sektory ORP HK 
- komplexní expertní SWOT analýza – zaměření na silné a slabé stránky, analýzu příležitostí a 
   hrozby 
- vodní hospodářství v ORP HK 
- záměry v odkanalizování území 
- hlavní témata regionu ORP 
- vyhodnocení hlavních témat regionu z hlediska udržitelnosti 
- percepce nedostatečné dostupnosti 
- percepce problematiky brownfields 
- záměry v oblasti rozvoje komunikací 
- ukazatele/indikátory 
- mapové podklady + textová část  
 
Veškeré informace k „Územně analytickým podkladům pro ORP HK“ jsou umístněny na webových 
stránkách MM HK. 
Prezentaci ještě věcně doplnila Doc. Šilhánková a vyzvala přítomné k diskuzi. Diskuze nebyla 
vedena.  
 
K bodu 3. 
Informace o stavu pořizování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje-  Ing. Pacák, 
Ing. Háp. 
 
Po úvodním představení Ing. Pacáka a Ing. Hápa se ujal slova k informaci o stavu pořizování Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje Ing, Háp (dále ZÚR).  Seznámil přítomné o procesu a 
současném stavu ZÚR: 
- nyní probíhá část  neveřejného projednávání – jednání s dotčenými orgány 
- zpracování ZÚR předcházela dlouhodobá příprava  
- v prosinci 2006 – ZK  KHK schválilo návrh zadání ZÚR 
- začátkem roku 2007 – zahájení prací na ZÚR 
- v polovině roku 2008 – rozbor udržitelného rozvoje území – zpracováno 
- stanovena stálá pracovní skupina  + dotčení zástupci odborů 
- 12/2007; 06/2008 projednány výstupy z pracovního znění návrhu ZÚR s obcemi s rozšířenou  
   působností včetně MM HK – projednání – zpětná vazba – návrhy, závěry, podněty, názory =  
   aktualizace dat    
- druhá polovina roku 2008 – zpracování dokumentu – vlivů na udržitelný rozvoj území a následně   
   projednání s dotčenými orgány podle § 37 stavebního zákona 
- předpoklad polovina roku 2009 zahájení projednávání s MMR 
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- veřejné projednání na podzim 2009 
 
Po této informaci následovala věcná diskuze: 
 
Ing. Finfrlová – náměstkyně primátora pro správu majetku města a životní prostředí upozornila na:  
- otázku střetu chráněných území – vodní zdroje – zásobování; 
- otázku řešení krizového stavu v zásobování vodou a to především v čase, kdy by nastalo sucho  
   (tzv. fekální scénář + požární zabezpečení), nejsou nastavena pravidla  postupu řešení krizového  
   stavu v případě sucha (pro kompetentní, kdo co vyhlašuje,jako tomu je např. u systému HZS); 
- otázku zásobování pitnou vodou -  jakost vody právě v době sucha; 
- otázka ohrožení znečištění zdrojů vodárenské soustavy; 
- otázku nastavení spolupráce bezpečnostní rady města a kraje ve vztahu k závažnosti problému. 
 
Ing. Jireš zdůraznil, že krizovým plánem by se měla zabývat na společném jednání Rada MMHK a 
Rada KHK, včetně bezpečnostních opatření.  
 
Doc. Šilhánková upozornila, že MM nebyl do této doby partnerem pro projednávání Zásad 
územního rozvoje KHK.  Projednání s obcemi se předpokládá na podzim 2009. Rovněž potvrdila, 
že závažnost problému krizového plánu v případě sucha je nutné projednávat na všech úrovních. 
 
Ing. Jireš konstatoval, že VRRCR je výbor celého KHK, musí být přijatelné podmínky pro celý 
kraj, zachován rovný přístup ke všem obcím. Vliv sucha má vliv na vodárenskou soustavu, je 
problémem celého KHK, ale i sousedních krajů.  
 
Ing. Finfrlová – doplnila, že Magistrát města HK začal řešit krizový stav jako problém dvou měst – 
Hradce Králové a Pardubic. 
 
Doc. Šilhánková doplnila námět k informaci, že Magistrát města HK tíží problém, tj. záměr  
umístění logistického centra – zóny Plačice – Vlčkovice.  MM HK tento záměr neguje již jeden rok, 
má s ním problém, několikrát projednáván v zastupitelstvu města HK – vysloven zásadní nesouhlas. 
MM HK žádal, aby v Zásadách územního rozvoje KHK tento záměr nebyl. Ing. Divíšek, primátor 
města, psal  v tomto duchu dopis p. hejtmanovi.  
 
Byl vznesen dotaz na Ing. Pacáka, jaké jsou záměry KHK s touto zónou. Ing. Pacákem bylo 
konstatováno, že odpovědět na tuto otázku přísluší politická reprezentaci KHK.  
Ing. Jireš potvrdil, že Ing. Pacák neobdržel žádný pokyn ve vztahu změn záměru, týkající se zóny 
Plačice – Vlčkovice. Tento problém bude projednán na společném jednání obou rad, 
pravděpodobně si vyžádá několik jednání.  
 
Ing. Havrda upozornil na hledání společných jednání na téma – propojení zóny letiště,  propojení na 
D 11 - odlehčení silničního okruhu města, logistického centra a významu logistické zóny. 
 
 
K bodu 4. 
Záměry rozvoje města Hradec Králové. 
 
Záměry rozvoje města jsou orientovány na dostavbu dálnice D 11 – to by měl být zájem obou 
výborů, sdělila Doc. Šilhánková.  
Ing. Jireš upozornil na konající se seminář v Poslanecké sněmovně právě k tomuto problému – cíl 
nového ministra pro dopravu – prosazení zákona o liniových stavbách.  
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Politická reprezentace  KHK se stavbou D 11 bude intenzivně zabývat.  
Ing. Jireš doporučil postupovat dle zákonných povinností.  
Doc. Šilhánková doporučila pokračovat v záměru dalších společných jednání obou výborů a 
informovat tak o problematice politickou reprezentaci.  
Ing. Jireš zdůraznil rovný přístup ke všem obcím KHK.  Vyslovil poděkování za uskutečnění 
společného jednání s podporou v těchto jednáních pokračovat a bude-li to situace vyžadovat i na 
úrovni sousedního Pardubického kraje. 
 
Závěr – rekapitulace: 
 
- pokračovat v nastavené spolupráci a jednání obou výborů 
- průběžně monitorovat vývoj a stav pořizování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 

kraje 
- postupně dořešit na úrovni politické reprezentace tzv. „krizový plán“  v nastavení pravidel 

v případě  zásobování vodou v době sucha 
- dořešit na úrovni politické reprezentace klíčové problémy kraje – D11, zóna Plačice – 

Vlčkovice, propojení zóny letiště, logistická centra, silniční okruh města, a další. 
 
Tímto závěrem bylo společné jednání obou výborů ukončeno. 
 
 
Program jednání VRRCR 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Jireš.  
 
Rozšířený program jednání VRRCR. 

• Podpora místních akčních skupin Královéhradeckého kraje – Mgr. Berdychová 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/3/15/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Rozšířený program jednání VRRCR 
2. Přítomnost hostů 
3. Návrhovou komisi: Ing. Rostislava Jireše 
4. Ověřovatele zápisu: Mgr. Jiřího Štěpána 
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K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů  zápisu z 2. jednání VRRCR  bez připomínek.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/3/16/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 2. jednání VRRCR bez připomínek 
 
 
K bodu 3. 
Účelová dotace – Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní sdružení Královéhradeckého kraje: 
3.1 - oprava názvu – Mgr.A. Kulhavá 
3.2 - předložení požadavku na čerpání účelové dotace – Jiří Orsák, starosta krajského 

      sdružení  
3.3 - prezentace sdružení – Jiří Orsák, starosta krajského sdružení.  
 
K bodu 3.1. 
Členům VRRCR byl přednesen Mgr.A. Kulhavou návrh opravy názvu textu dotačního titulu -  
účelová dotace – Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní sdružení Královéhradeckého kraje, který byl  
administrativním nedopatřením formulován v jiném znění, než jak byl schválen usnesením 
ZK/30/2111/2008 ze dne 11. 9. 2008. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/3/17/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Schvaluje  
    Opravu názvu textu dotačního titulu – účelová dotace Zvýšení odborné způsobilosti a 

zajištění profesionalizace SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní 
sdružení Královéhradeckého kraje. 
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K bodu 3.2. 
Předložení požadavku na čerpání účelové dotace –  Jiří Orsák, starosta krajského sdružení  
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě požadavek na rok 2009 na čerpání účelové 
dotace Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Krajské a Okresní sdružení Královéhradeckého kraje. Komentář k prezentaci 
přednesl J. Orsák, starosta krajského sdružení. 
V úvodu informoval o vzniku sdružení, jeho cílech, organizační struktuře a nastavené spolupráci. 
Informoval o personálním obsazení na jednotlivých okresních sdruženích a krajském sdružení, o 
otázce zařazení hasičů do výjezdových jednotek a o hasičích jako nositelích nepostradatelných 
dobrovolných složek na venkově (kultura, pomoc – havárie, povodně a jiné živelné katastrofy), 
apod., a o značném množství odpracovaných hodin zdarma. Jednotlivými sdruženími a krajským 
sdružením je zpracovávána statistika – v požadovaných ukazatelích je zpracováván sumář za kraj. 
 
Zhodnotil také tříletý program podpory KÚ – Program zvyšování zdravotní a technické způsobilosti 
dobrovolných hasičů Královéhradeckého kraje, který byl značně administrativně náročný ve vztahu 
k výši dotace, která byla od 3 000,- Kč do 6 000,- Kč. 
Informoval o přeshraniční spolupráci -  Projekt  přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 
Polskou republikou na rok 2007 – 2013, Společné posílení a modernizace technických kapacit 
hasičských sborů Královéhradeckého kraje a Straźe Poźarnej Dolnoslezského wojwodství. 
V polovině března bude znám výsledek jeho úspěšnosti a bude pro obce  Rychnovska, Trutnovska a 
Náchodska. Cílem projektu bude pořízení nové techniky pro obce, konání společných cvičení, 
školení – vzdělávání, česko-polský slovník.  
 
Požadavek pro rok 2009 na čerpání účelové dotace byl v rozpočtových položkách za jednotlivá 
okresní sdružení a krajské sdružení blíže okomentován a zdůvodněn. Záměr použití účelové dotace 
je na část investiční a část neinvestiční. Část investiční by se týkala obnovení vozového parku pro  
Okresní sdružení Náchod, Rychnov a Jičín (přestárlé dopravní prostředky cca 20 let). 
Část neinvestiční – pokrytí režijních nákladů, mzdových nákladů, apod. U těch sdružení, kde budou 
prostředky použity na investice si  musí zdroj na případné dofinancování  nákladů nad stanovený 
limit dotace  jednotlivá sdružení najít.  
Návrh na čerpání účelové dotace byl projednán s jednotlivými okresními sdruženími a schválen 
výkonným výborem KSH. 
 
Přehled o čerpání účelové dotace: 

Příjemce Investiční dotace v Kč Neinvestiční dotace v Kč Celkem 

KSH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE                                           -    1 100 000,00 1 100 000,00 
OSH JIČÍN 200 000,00 - 200 000,00 
OSH NÁCHOD 200 000,00 - 200 000,00 

OSH RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 200 000,00 - 200 000,00 
OSH HRADEC KRÁLOVÉ - 130 000,00 130 000,00 

OSH TRUTNOV - 170 000,00 170 000,00 

Celkem  600 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 
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Diskuze: 
- H. Dohnálek, 3. náměstek hejtmana vyslovil námět na možnost odkoupení automobilů od 

ŠKODA AUTO pro jednotlivá sdružení; 
 
Dotaz Bc. Klímy: 

- co krajské a okresní sdružení může udělat pro tzv. „koncového hasiče“:  Doporučil, aby se 
systémově věnovala pozornost hasičům v rámci vzdělávacích možností tak, aby tyto nabídky 
byly v maximální míře využívány,  včasná informovanost; 
 

- vzdělávání v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech – spolupráce s Vysokou školou 
báňskou a HZS KHK, kvalitní úroveň lektorů; 

- dostalo se vysvětlení ve vztahu k Projektu přeshraniční spolupráce – Jičín, HK – nevztahuje se 
na tyto oblasti – vliv hodnotících kritérií – příhraniční efekt, musí se týkat bezprostředně 
příhraniční spolupráce – důkaz dojezdů hasičů. Nutná zpětná informovanost starostům 
dotčených obcí JC a HK, proč se jich projekt netýká;  

- příslib pro dotčené okresy – preferenční vybavení v rámci vyhlášeného dotačního titulu 
cisternová technika na úkor příhraničních okresů – využití finančních možností z čerpání 
z projektu; 

- příslib zlepšení komunikace mezi JPO, SDH; 
- informační leták pro 448 obcí KHK (co je JPO, SDH, apod).; 
- námět – dovoz hasičské techniky ze zahraničí, uveden příklad – obec Čistá v Krkonoších – 

problém s SPZ, musí mít registrační číslo veterán klubu. V Německu je pravidelná obnova 
hasičské techniky; 

- bylo doporučeno změnit název dotačního titulu „Program podpory cisternové techniky“ na 
„Program podpory oprav a pořízení nové techniky  pro jednotky SDH“  
 
 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/3/18/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Požadavek v podobě položkového rozpočtu na rok 2009 na jednotlivá Okresní sdružení a 

Krajské sdružení účelové dotace (investiční a neinvestiční) Zvýšení odborné způsobilosti a 
zajištění profesionalizace SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní 
sdružení Královéhradeckého kraje. 
 

II.  Doporučuje 
    Požadavek v podobě položkového rozpočtu na rok 2009 na jednotlivá Okresní sdružení a 

Krajské sdružení účelové dotace (investiční a neinvestiční) Zvýšení odborné způsobilosti a 
zajištění profesionalizace SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní 
sdružení Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení. 
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K bodu 3.3. 
Prezentace sdružení – Jiří Orsák, starosta krajského sdružení. 
 
Starosta krajského sdružení J. Orsák formou prezentace představil činnost jednotlivých sdružení a 
krajského sdružení. Odpověděl na vznesené dotazy členů VRRCR.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/3/19/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Prezentaci sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
 
 
K bodu 4. 
Návrh postupu při výběru žadatelů o dotaci v POV na rok 2009 – R. Fodorová.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh textu o postupu při výběru dalších žadatelů 
o dotaci v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009. Vzhledem k tomu, že 
1. úpravou rozpočtu dojde k navýšení alokované částky o 5,0 mil. Kč v tomto programu, byl 
doporučen postup při dalším návrhu žadatelů o dotaci v souladu se Zásadami poskytování dotací 
v příslušném dt l a dt  2 a dále dle doporučení administrátora. 
Z věcné diskuze bylo doporučeno, připravit návrh dotací v dt l a v dt 2 na základě písemného 
požadavku žadatele, který nebyl uspokojen v I. kole poskytnutí dotací. Dále bylo doporučeno 
navýšení dotací u dt 3  - integrované projekty venkovských mikroregionů, na základě  písemných 
požadavků žadatele nebo doporučení navrhovatele, s přihlédnutím k náplni a záměru projektu – 
posouzení.  
Návrh posoudí vybraní členové VRRCR před předložením  zpracovaného návrhu k jednání VRRCR 
a doporučení ke schválení R + ZK.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/3/20/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
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I.  Bere na vědomí 
    Navržený postup pro další žadatele a opakované žadatele o dotaci při navýšení 5,0 mil. Kč 

v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009. 
 
 

K bodu 5. 
Individuální projekty, stanovení priorit – Mgr.A. Kulhavá, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh projektových priorit v oblasti regionálního 
rozvoje a cestovního ruchu.  
 
Individuální projekty, stanovení priorit – oblast regionálního rozvoje. 
Ing. Roman okomentoval regionální inovační strategii s zdůvodnil potřebnost projektu. Celý proces 
tvorby regionální inovační strategie bude zabezpečen následujícím způsobem: 
- rada pro výzkum, vývoj a inovace 
- pracovní skupiny 
- zpracovatel 
Cílem projektu je vytvoření zázemí pro zkvalitňování inovačního prostředí v kraji, rozvíjení 
inovační infrastruktury, nadefinování těch oblastí inovací, které je nutné v regionu rozvíjet a 
navržení možného finančního zabezpečení navržených aktivit.  
Dále informoval o Česko – polském inovačním portálu – jedná se o  společný projekt několika 
partnerů z Královéhradeckého kraje spolu s partnery z polských regionů. Královéhradecký kraj 
bude hlavní partner a předkladatel projektu. Celkový rozpočet 6 509 000 Kč, náklady KHK 
3 066 000,- Kč, nutné předfinancování 10 %, tj. 306 600,- Kč.  Harmonogram stanoven na dva 
roky.  
Individuální projekty, stanovení priorit – oblast cestovního ruchu. 
Za nepřítomnou Ing. Kratochvílovou sdělila informace Mgr.A. Kulhavá. V současné době 
zpracován projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“- hlavním 
cílem projektu je koordinovaný a ucelený přístup k prezentaci a propagaci aktivit a atraktivit 
jednotlivých turisticky významných území v KHK. Specifikací projektu je přímé zapojení zástupců 
jednotlivých turisticky významných území do realizace projektových aktivit.  
Byly sděleny aktivity projektu a ty, které byly již zrealizovány.  
 
Členy VRRCR bylo doporučeno, aby oba materiály byly nedílnou přílohou zápisu.  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/3/21/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Ber e na vědomí 
    Předložený návrh projektových priorit v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu 
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II.  Doporučuje  
          Poskytnout bližší informaci v písemné formě pouze ve vztahu k Projektu cestovního 
          ruchu. 
 
                  
 
K bodu 6. 
Rámcový program jednání VRRCR na I. pololetí 2009 – Mgr.A. Kulhavá. 
 
Členům VRRCR byl na základě přijatého usnesení VRRCR/1/7/2009 ze dne 19. 1. 2009 zaslán 
návrh rámcového programu jednání VRRCR v I. pololetí 2009. Komentář k tomuto programu 
přednesla Mgr.A. Kulhavá. 
Předseda VRRCR Ing. Jireš doporučil se zabývat návrhem rámcového programu za II. pololetí 2009 
v červnu t.r. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
   
 
USNESENÍ VRRCR/3/22/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Schvaluje 
            Rámcový program jednání VRRCR na I. pololetí 2009. 
 
 

 

K bodu 7. 
Informace o konferenci „Zvony a církevní památky“ – Ing. Kratochvílová. 
 
Informace o konferenci „Zvony a církevní památky“ přednesla Mgr.A. Kulhavá za nepřítomnou 
Ing. Kratochvílovou. Konference se uskuteční dne 13. – 14. 3. 2009 KC ALDIS HK.  
Členům VRRCR byl rozdán propagační materiál k tomuto veletrhu a propagační materiál „Křížová 
cesta 21. století – příběh utrpení a nadějí člověka“ – Kuks. 
 
Předsedou VRRCR Ing. Jirešem byl vznesen požadavek na zasílání pozvánek z oddělení CR 
členům VRRCR s požadavkem, že budou vyzváni k potvrzení osobní účasti, případně k aktivní 
účasti s prezentací. 
 
Člen VRRCR p. Luska opakovaně požádal o analýzu nákladů spojených s konáním a účastí na 
veletrzích CR (náklady na provoz a realizaci stánku, ubytování, stravování, mzdové náklady, 
náklady na propagační materiály, apod.). Dále se dotazoval na zpětnou vazbu konání veletrhů ve 
vztahu k dotazníkové formě zájemců o cestovní ruch – zda je prováděna dotazníková akce – anketní 
akce apod.  
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro: 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/3/23/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Informaci o konferenci „Zvony a církevní památky“ 

                    
 
 
 
K bodu 8. 
Informace o účasti na veletrzích CR (leden, únor 2009) – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byly zaslány v elektronické podobě jednotlivé zprávy o účasti zástupců oddělení 
cestovního ruchu na konajících se veletrzích. Za nepřítomnou Ing. Kratochvílovou okomentovala  
předložený materiál Mgr.A. Kulhavá. 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš doporučil předkládat informace o účasti na veletrzích 1x za Q – další  
na jednání VRRCR 06/2009.  
 
Člen VRRCR p. Luska se dotazoval na zpětnou vazbu zájemců o turistické lokality v rámci 
cestovního ruchu v KHK formou dotazníkové akce – zda je tato forma uskutečňována. Jak je 
osloven návštěvník v rámci návštěvy veletrhu. 
 
Mgr.A. Kulhavá přijala tento názor jako námět na spolupráci s VŠ. Mimo jiné sdělila, že touto 
náplní se také zabývají organizace cestovního ruchu, které tuto činnost za oddělení CR suplují, 
např.  agentura CzechTurism. 
 
Dále v rámci oddělení cestovního ruchu bude vyhlášen dotační program na Podporu destinačního 
managementu v průběhu I. pololetí 2009, financovaný z kapitoly 11 – CR. Cílem tohoto dotačního 
programu bude soutěživost poskytovaných služeb pro kraj mezi jednotlivými destinačními 
managementy. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro: 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/3/24/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I
.
 

 I.      Bere na vědomí  
          Informace a předložené zprávy z účasti na veletrzích oddělení cestovního ruchu za období  
          leden, únor 2009. 
 
II.      Doporučuje  
          Informace a předložené zprávy z účasti na veletrzích oddělení cestovního ruchu předkládat 
          na jednání VRRCR 1xQ.  
           
K bodu 9. 
Podpora místních akčních skupin Královéhradeckého kraje – Mgr. Berdychová. 
 
Členka VRRCR Mgr. Berdychová rozdala přítomným mapku Místních akčních skupin 
Královéhradeckého kraje s požadavkem finanční podpory na rok 2009, obdobné jako v roce 2007 a 
2008. (MAS obdržely finanční podporu ve výši 150 tis. Kč). 
 
Ing. Jireš sdělil, že dosud není rozpočtem kraje určena částka na podporu MAS KHK, v současné 
době je diskuze bezpředmětná. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
USNESENÍ VRRCR/3/25/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
    Žádost o podporu Místních akčních skupin v Královéhradeckém kraji v návaznosti na 

uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje. 
 
 
 
K bodu 10. 
Různé – Prezentace Venkov KHK a soutěž Vesnice roku – R. Fodorová 
 
Dle bodu 8. Různé z jednání VRRCR dne 5. 2. 2009 byla požádána R. Fodorová předsedou 
VRRCR Ing. Jirešem o prezentaci k soutěži Vesnice roku, o které poskytl informaci host jednání 2. 
VRRCR zástupce Svazu měst a obcí J. Bezdíček. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/3/26/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
    Prezentaci Venkov KHK a soutěž Vesnice roku.  
 
 
 
 
Přílohy: 
Individuální projekty, stanovení priorit- oddělení regionálního rozvoje a oddělení cestovního ruchu 
 
 
 
 
Rekapitulace: 
 
Jednání VRRCR dne 9. 4. 2009 ve 14,00 hodin zasedací místnost rady. 
   
 
 
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Štěpán                                                 ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 


