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Zápis 
 
z 33. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 15. 12. 2011 v 9, 00 hodin v zasedací místnosti  N2 903 v budově KÚ. 
 
Přítomni:  Ing. Jireš, PhDr. Štěpán Ph.D., Ing. Derner, J. Gangur, RSDr., Ing. Ruml,  
                  V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml, M. Vlasák                  
Omluveni: Mgr. Morávek, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma 
Nepřítomni:  P. Luska 
Přizváni: H. Dohnálek, Ing. Pacák - omluven, Ing. Háp, Ing. Soběslav, Ing. Zadrobílek,  
                 Ing. Klíma, Bc. Všetečka, MSc., Mgr. A. Kulhavá, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová –  
                 nepřítomna, Bc. I. Nekovářová, Ing. L. Tulejová – omluvena, Bc. P. Hofmanová,  
                 Ing. K. Vilímová  
                                                                                                                           
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Informace o schválení Generelu LAPV – Ing. Pacák, Ing. Háp. 

http://eagri.cz/public/web/mze/vyhledavani/index$41111.html?query=generel+lapv&segments
=eagri 

4. Informace o vydaných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje a práci související 
s nabytím jejich účinnosti – Ing. Pacák, Ing. Háp. 

 http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-

kralovehradeckeho-kraje-46187/ 

5. Informace o aktualizaci PÚR ČR – Ing.Pacák, Ing. Háp. 
6. Informace o stavu prací na pořízení následujících studií vyplývajících z usnesení Výboru pro 

regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 18/296/2010 ze dne 
19. srpna 2010: - Ing. Pacák, Ing. Háp 
� „Studie řešení dopravní průchodnosti v oblasti Dvůr Králové nad Labem v návaznosti na 

R11“ 
� „ Posouzení umístění koridoru rychlostní silnice R11 dle varianty navrženého obcemi 

Choustníkovo Hradiště a Kocbeře v úseku Jaroměř – Trutnov“ 
7. Informace o připravované územní studii prověřující nástroje územního plánování se zaměřením 

na porovnání rozvojových záměrů ve stávajících nebo připravovaných územně plánovacích 
dokumentacích vybraných obcí Královéhradeckého kraje, kterých se dotýká vymezení PR Kuks 
s přilehlým komplexem bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě a NKP Betlém 
v Novém lese u Kuksu – Ing. Pacák, Ing. Háp 
� Setkání se starosty v řešeném území, podněty pro pořízení této studie, předpokládaný 

harmonogram prací. 
� Základní zaměření studie, její obsah a možnosti jejího dalšího využití jak pro kraj, tak i pro 

obce. 
8. Dotaz Pardubického kraje ve věci případného pořízení územně plánovacího podkladu řešícího 

jádrové území mezi Hradcem Králové a Pardubicemi – Ing. Pacák, Ing. Háp. 
9. ERA-NET CROSSTEXNET – vyhodnocení mezinárodní koordinované výzvy   
      D. Všetečka, MSc.  
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10. Informace o schváleném česko-polském projektu „Strategie integrované spolupráce česko-
polského příhraničí“ -  Ing. Roman Klíma 

11. Změna charakteru dotací poskytnutých obcím Podbřezí a Olešnice v Orlických horách- Ing. 
Zadrobílek. 

12. Žádost o změnu smlouvy u akce Obnova místní komunikace v Orlickém Záhoří a akce 
Cyklostezka ul. Zámlýní - Nozetice, město Borohrádek – Ing. Zadrobílek.  

13. Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování členů pro hodnocení 
předložených žádostí do krajských dotačních programů – Ing. Zadrobílek.  

14. Návrh na nominaci členů hodnotitelské komise pro hodnocení žádostí podaných do POV na rok 
2012 – Ing. Jireš. 

15. Návrh rámcového programu  VRRCR na I. a II. pololetí 2012 – Ing. R. Jireš. 
16. Různé. 
 
     
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/494/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Miroslav Vlasák 
4. Ověřovatele zápisu: Vladislav Friml, PhDr. Jiří Štěpán Ph.D., 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 32. jednání VRRCR. 
 
Úkol:  
 
Usnesení VRRCR/30/457/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 
Zjistit aktuální informaci způsobu získávání finančních prostředků pro oblast PRV na jednotlivé 
kraje od státu a cestou e-mailové pošty informovat všechny členy VRRCR. 
Zodpovídá: MgA. Martina Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 
kultury.   
Úkol trvá.  
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Usnesení VRRCR/30/458/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 
Předložit VRRCR vyhodnocení splnění dodávky zakázky – zajištění služeb „Podpora rozvoje 
inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji pro rok 2011“.  
Zodpovídá: Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. 
Úkol trvá. 
 
 
Usnesení VRRCR/30/464/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 
Zpracovat smlouvu mezi všemi spoluzakladateli projektu „Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – 
Kuks“, která upřesní způsob úhrady vícenákladů a procentní podíl úhrady vícenákladů. 
Zodpovídá: Odbor RR 
Úkol splněn. 
 
Usnesení VRRCR/31/469/2011 ze dne 18. 10. 2011 ukládá:  
Odboru RR, Ing. M. Romanovi, předložit VRRCR návrh na řešení postupu při předkládání změn 
v čerpání dotací z POV s možností vypracování dodatků ke smlouvám bez předchozího projednání 
v orgánech kraje.  
Zodpovídá: Ing. Roman 
Úkol trvá. 
  
Usnesení VRRCR/32/491/2011 ze dne 10. 11. 2011 ukládá:  
Zpracování návrhu rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí 2012. 
Zodpovídá: Ing. R. Jireš, předseda VRRCR  
Úkol splněn. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/495/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 32. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Informace o schválení Generelu LAPV – Ing. Pacák, Ing. Háp.  
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o schválení Generelu LAPV s kontaktní adresou na 
web. 
http://eagri.cz/public/web/mze/vyhledavani/index$41111.html?query=generel+lapv&segments=eag
ri  
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USNESENÍ VRRCR/33/496/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.         Bere na vědomí  
            Informaci o schválení Generelu LAPV. 
 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Informace o vydaných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje a práci 
související s nabytím jejich účinnosti – Ing. Pacák, Ing. Háp. 

Členům VRRCR byla poskytnuta Informace o vydaných Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje a práci související s nabytím jejich účinnosti včetně kontaktu na web.  
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-
kralovehradeckeho-kraje-46187/ 
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou účinné. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/497/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí  

            Informace o vydaných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje a práci  
            související s nabytím jejich účinnosti. 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0  
 
 
K bodu 5. 
Informace o aktualizaci PÚR ČR – Ing. Pacák, Ing. Háp. 

Členům VRRCR byly zaslány k informaci o aktualizaci Politiky územního rozvoje -  následující 
přílohy: 

� harmonogram pořízení a aktualizace PÚR ČR 2008 MMR,  
� podněty na aktualizaci PÚR ČR 2008 uplatněné odborem RR 
� splnění priorit z PÚR ČR 2008 zpracované ÚPSŘ 
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USNESENÍ VRRCR/33/498/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Informaci o aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR. 

 
            
 
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                                   
 
 
K bodu 6. 
Informace o stavu prací na pořízení následujících studií vyplývajících z usnesení Výboru pro 
regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 18/296/2010 ze 
dne 19. srpna 2010: - Ing. Pacák, Ing. Háp 
„Studie řešení dopravní průchodnosti v oblasti Dvůr Králové nad Labem v návaznosti na 
R11“ 
„ Posouzení umístění koridoru rychlostní silnice R11 dle varianty navrženého obcemi 
Choustníkovo Hradiště a Kocbeře v úseku Jaroměř – Trutnov“  
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o stavu prací na pořízení následujících studií 
vyplývajících z usnesení VRRCR Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 18/296/2010 ze dne 
19. srpna 2010. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/499/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
           Informace o stavu prací na pořízení následujících studií vyplývajících z usnesení  
           VRRCR Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 18/296/2010 ze dne 19. srpna 2010, 

Studie řešení dopravní průchodnosti v oblasti Dvůr Králové nad Labem v návaznosti 
na R11“ 
„ Posouzení umístění koridoru rychlostní silnice R11 dle varianty navrženého obcemi 
Choustníkovo Hradiště a Kocbeře v úseku Jaroměř – Trutnov“.  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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V průběhu jednání se omluvil PhDr. Jiří Štěpán Ph.D.                
 
K bodu 7. 
Informace o připravované územní studii prověřující nástroje územního plánování se 
zaměřením na porovnání rozvojových záměrů ve stávajících nebo připravovaných územně 
plánovacích dokumentacích vybraných obcí Královéhradeckého kraje, kterých se dotýká 
vymezení PR Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě 
a NKP Betlém v Novém lese u Kuksu – Ing. Pacák, Ing. Háp 
Setkání se starosty v řešeném území, podněty pro pořízení této studie, předpokládaný 
harmonogram prací. 
Základní zaměření studie, její obsah a možnosti jejího dalšího využití jak pro kraj, tak i pro 
obce. 
 
USNESENÍ VRRCR/33/500/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
Informace o připravované územní studii prověřující nástroje územního plánování se 
zaměřením na porovnání rozvojových záměrů ve stávajících nebo připravovaných 
územně plánovacích dokumentacích vybraných obcí Královéhradeckého kraje, kterých se 
dotýká vymezení PR Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitalu a souborem plastik 
v Betlémě a NKP Betlém v Novém lese u Kuksu – Ing. Pacák, Ing. Háp 
Setkání se starosty v řešeném území, podněty pro pořízení této studie, předpokládaný 
harmonogram prací. 
Základní zaměření studie, její obsah a možnosti jejího dalšího využití jak pro kraj, tak i 
pro obce. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Dotaz Pardubického kraje ve věci případného pořízení územně plánovacího podkladu 
řešícího jádrové území mezi Hradcem Králové a Pardubicemi – Ing. Pacák, Ing. Háp. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky dopis Krajského úřadu Pardubického kraje k dotazu ve 
věci případného pořízení územně plánovacího podkladu řešícího jádrové území mezi Hradcem 
Králové a Pardubicemi. Byl přednesen návrh odpovědi na dotaz. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/501/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
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I.  Bere na vědomí 
1. Dotaz Pardubického kraje ve věci případného pořízení územně plánovacího 

podkladu řešícího jádrové území mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. 
 

2. Návrh odpovědi Pardubického kraje na dotaz ve věci případného pořízení území 
plánovacího podkladu řešícího jádrové území mezi Hradcem Králové a 
Pardubicemi. 

 
  
  
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
ERA-NET CROSSTEXNET – vyhodnocení mezinárodní koordinované výzvy  -  D. Všetečka, 
MSc.  
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky informace o vyhodnocení mezinárodní koordinované 
výzvy. Královéhradecký kraje je partnerem tohoto mezinárodního projektu se zaměřením na 
výzkum, vývoj a inovace v textilním průmyslu. Partneři vyhlašují každý rok výzvu na podporu 
mezinárodních výzkumných záměrů. Svým členstvím v tomto mezinárodním projektu se KHK 
zavázal podílet se finančně alespoň na jedné výzvě během doby trvání projektu. Z důvodu 
administrativně složitějších postupů v ČR jsme se nemohli účastnit výzvy v roce 2010.  
Celkem bylo z 30 projektů vybráno k financování 16. Jedno projektové konsorcium (SUSFLE) 
obsahuje také žadatele z Královéhradeckého kraje, firmu INOTEX s.r.o. Dvůr Králové nad Labem 
Proběhl proces hodnocení na domácí (expertka na smlouvu o dílo) i mezinárodní úrovni. INOTEX 
– výroba udržitelné ohnivzdorné tkaniny pro technické aplikace.  
 
Příspěvek KHK do společné mezinárodní výzvy projektu ERANET bude hrazen z Regionálního 
inovačního fondu Královéhradeckého kraje, a to včetně nákladů na expertní hodnotitele a 
technickou pomoc. Z Fondu bude na tuto výzvu vyčleněno Kč 1.500.000,-. Smlouva o dotaci bude 
typově vycházet ze smluv používaných v krajských dotačních programech, tj. mimo jiné předmět 
plnění, výstupy, harmonogram, vyúčtování a případné sankce. Vítězný projekt je v objemu 59 950 
EUR což je při kurzu 25 Kč/ EUR celkem 1 498 750 Kč. Jedná se o tzv. integrovaný přístup 
financování projektu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/502/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

1. Informaci o ERA-NET CROSSTEXNET – vyhodnocení mezinárodní koordinované  
                výzvy.  
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2. Dotace nebude poskytována v režimu de-minimis. Je stanovena bloková výjimka 

z veřejné podpory, nebude registrována na odboru grantů a dotací KÚ a následně 
na ÚHOS. 

 
  
II.  Doporučuje 
          Firmu INOTEX s.r.o. Dvůr Králové nad Labem s požadovanou dotační částkou 59 950  
          eur zastupitelstvu ke schválení. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Informace o schváleném česko-polském projektu „Strategie integrované spolupráce česko-
polského příhraničí“ -  Ing. Roman Klíma. 
 
Členové VRRCR byli formou prezentace informováni o schváleném česko-polském projektu 
„Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ – byly představeny hlavní okruhy 
činností, vymezení témat, území ESÚS. 
 
USNESENÍ VRRCR/33/503/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informace o schváleném česko-polském projektu „Strategie integrované spolupráce  
          česko-polského příhraničí“. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 11. 
Změna charakteru dotací poskytnutých obcím Podbřezí a Olešnice v Orlických horách- Ing. 
Zadrobílek. 
 
Členové VRRCR obdrželi žádosti obcí Podbřezí a Olešnice v Orlických horách o změnu charakteru 
dotace. 
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Žádost obce Podbřezí 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/8/484/2009 schválilo poskytnutí 
investiční dotace z rozpočtu kraje obci Podbřezí na projekt „ÚPSÚ Podbřezí, Změny III“ ( č. 
smlouvy RRD032009/23). Tento projekt byl podpořen v rámci krajského dotačního programu 
RRD032009 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel. 
Dne 4. 11. 2011 byla na oddělení krajských dotací doručena žádost obce Podbřezí o změnu 
charakteru poskytnuté dotace z investiční dotace na dotaci neinvestiční. Jako hlavní důvod této 
změny obec uvádí snížení celkových nákladů projektu. 
 
Žádost obce Olešnice v Orlických horách – staženo z jednání VRRCR. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/504/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost obce Podbřezí o změnu charakteru dotací z investiční na neinvestiční. 
 
II.  Doporučuje 
          Žádost obce Podbřezí o změnu charakteru dotací z investiční na neinvestiční 
          zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 12. 
Žádost o změnu smlouvy u akce Obnova místní komunikace v Orlickém Záhoří a akce 
Cyklostezka ul. Zámlýní - Nozetice, město Borohrádek – Ing. Zadrobílek.  
 
Žádost obce Orlické Záhoří 
Členové VRRCR obdrželi žádost obce Orlické Záhoří o změnu smlouvy u akce Obnova místní 
komunikace v Orlickém Záhoří. 
Krajský úřad obdržel žádost obce Orlické Záhoří o změnu smlouvy u akce „Obnova místní 
komunikace v Orlickém Záhoří“ (dále jen žádost). Z obsahu žádosti je patrné, že obec Orlické 
Záhoří požaduje snížení vlastního finančního podílu z částky 4.472.000 Kč na částku 3.600.000 Kč 
a to z důvodu snížení cen stavebních a zemních prací. 
Jedná se o vypuštění, respektive zrušení bodu 3. článku II. Výše a způsob poskytnutí dotace, kde se 
příjemcům předepisuje minimální financování projektu a výše jejich spolufinancování. Rada 
Královéhradeckého kraje schválila navrhovanou úpravu v souladu s uvedeným dokumentem 
spočívající ve zrušení tohoto odstavce při zachování odstavce 2., který stanovuje zachování 
procentuálního podílu dotace a vlastních nákladů nastavených v žádosti. Nové opatření, které bude 
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posuzováno vždy individuálně a bude předloženo Radě Královéhradeckého kraje, zajistí možnost 
financování i projektů, kde dojde k úsporám anebo mimořádným událostem. 
 
Žádost města Borohrádek 
Členům VRRCR byla přednesena ústní informace žádosti města Borohrádek o změnu podmínek 
smlouvy. Vzhledem k překročení finančního podílu nad možnosti města Borohrádek – žádá 
příjemce dotace o změnu procentuální výše podílu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/505/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost o změnu smlouvy u akce Obnova místní komunikace v Orlickém Záhoří. 
          Žádost o změnu smlouvy u akce Cyklostezka ul. Zámlýní – Bozetice, město Borohrádek. 
 
II.  Doporučuje 
          Žádost o změnu smlouvy u akce Obnova místní komunikace v Orlickém Záhoří   
          zastupitelstvu ke schválení.  
          Žádost o změnu smlouvy u akce Cyklostezka ul. Zámlýní – Bozetice, město Borohrádek  
          zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 13. 
Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování členů pro hodnocení 
předložených žádostí do krajských dotačních programů – Ing. Zadrobílek.  
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh na ustanovení hodnotící komise, terminu jednání a 
jmenování členů pro hodnocení předložených žádostí do krajských dotačních programů. Návrh 
bude předložen radě kraje ke schválení.  



 Strana 11 (celkem 15) 

Předseda VRRCR Ing. Jireš vyzval přítomné k nominaci členů hodnotící komise. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/506/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
           
II.  Schvaluje 
          Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování členů pro hodnocení  
          předložených žádostí do krajských dotačních programů: 
 
          Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
          Vladislav Friml 
          Miroslav Vlasák 
          RSDr., Ing. Otakar Ruml – náhradník 
          Pavel Mucha 
 
         Podpora svazků obcí  
         Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel 
         PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. 
         Mgr. Libor Mojžíš 
         Ing. Rostislav Jireš – náhradník 
         Bc. Irena Nekovářová 

I.  Bere na vědomí 
Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování členů pro hodnocení 
předložených žádostí do krajských dotačních programů: 
 
Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
Vladislav Friml 
Miroslav Vlasák 
RSDr., Ing. Otakar Ruml – náhradník 
Pavel Mucha 
 
Podpora svazků obcí  
Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel 
PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. 
Mgr. Libor Mojžíš 
Ing. Rostislav Jireš – náhradník 
Bc. Irena Nekovářová 
 
 
Úprava lyžařských běžeckých tras 
Podpora turistických informačních center 
Ing. Rostislav Jireš 
Mgr. Libor Mojžíš 
PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. – náhradník 
Mgr. Pavlína Mazánková 
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        Úprava lyžařských běžeckých tras 
        Podpora turistických informačních center 
        Ing. Rostislav Jireš 
        Mgr. Libor Mojžíš 
         PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. – náhradník 
        Mgr. Pavlína Mazánková 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavil Ing. Vladimír Derner. 
 
K bodu 14. 
Návrh na nominaci členů hodnotitelské komise pro hodnocení žádostí podaných do POV na 
rok 2012 – Ing. Jireš. 
  
Předsedou VRRCR  Ing. Jirešem byl přednesen návrh na nominaci členů hodnotitelské komise pro 
hodnocení žádostí podaných do POV Královéhradeckého kraje na rok 2012. Návrh bude předložen 
radě kraje ke schválení. 
 
Ing. Rostilav Jireš – předseda hodnotitelské komise 
RSDr., Ing. Otakar Ruml – člen hodnotitelské komise 
Věra Hlostová – členka hodnotitelské komise 
RNDr. Miroslava Holanová – zpracovatel žádostí 
Renata Fodorová – administrátor žádostí 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/507/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.    Bere na vědomí 

1.  Návrh na nominaci členů hodnotitelské komise pro hodnocení žádostí podaných do  
     POV na rok 2012, dotační titul 1, 2, a 4 ve složení: 
  
     Ing. Rostislav Jireš – předseda hodnotitelské komise 
     RSDr., Ing. Otakar Ruml – člen hodnotitelské komise 
     Věra Hlostová – členka hodnotitelské komise 
     RNDr. Miroslava Holanová – zpracovatel žádostí 
     Renata Fodorová – administrátor žádostí 
 
2.  Návrh na nominaci členů hodnotitelské komise pro hodnocení žádostí podaných do  
     POV na rok 2012, dotační titul 3 a 5 ve složení: 
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     Mgr. Martina Berdychová 
     Vlastimil Friml 
     Věra Hlostová, Mgr. Libor Mojžíš – náhradník 
      Bc. Karel Klíma, Ing. Rostislav Jireš – náhradník 
 

II.  Schvaluje 
1. Návrh na nominaci členů hodnotitelské komise pro hodnocení žádostí podaných do  

                POV na rok 2012, dotační titul 1, 2 a 4 ve složení: 
 
                Ing. Rostislav Jireš – předseda hodnotitelské komise 
                RSDr., Ing. Otakar Ruml – člen hodnotitelské komise 
                Věra Hlostová – členka hodnotitelské komise 
                RNDr. Miroslava Holanová – zpracovatel žádostí 
                Renata Fodorová – administrátor žádostí 
 
           

2. Návrh na nominaci členů hodnotitelské komise pro hodnocení žádostí podaných do  
                POV na rok 2012, dotační titul 3 a 5 ve složení: 
      
                Mgr. Martina Berdychová 
                Vlastimil Friml 
                Věra Hlostová, Mgr. Libor Mojžíš – náhradník 
                Bc. Karel Klíma, Ing. Rostislav Jireš – náhradník 
 
                    
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 15. 
Návrh rámcového programu  VRRCR na I. a II. pololetí 2012 – Ing. R. Jireš. 
 
Členům VRRCR byl elektronicky zaslán návrh rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí 
2012 dle požadavku usnesení VRRCR/32/491/2011 ze dne 10. 11. 2011. Předseda VRRCR 
doporučuje doplnit cyklicky informaci o půjčkách – Q a v termínu jednání VRRCR 8. 3. 2012 – 
vyhodnocení účelových dotací v roce 2010 a 2011 včetně dotací hasičů. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/508/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 

Návrh rámcového programu  VRRCR na I. a II. pololetí 2012. 
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II.  Schvaluje 
          Návrh rámcového programu  VRRCR na I. a II. pololetí 2012. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 16. 
Různé. 
Jmenování hodnotící komise – Projekt RIS, aktivita Technologický foresight – analýza – Ing. 
Roman. 
 
 
Bc. Karel Klíma, Mgr. Martina Berdychová – náhradník 
Jiří Gangur, Věra Hlostová – náhradník 
Vladislav Friml,  Ing. Rostislav Jireš - náhradník 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/509/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 

Návrh na jmenování hodnotící komise – Projekt RIS, aktivita Technologický foresight – 
analýza. 
 
Bc. Karel Klíma, Mgr. Martina Berdychová – náhradník 
Jiří Gangur, Věra Hlostová – náhradník 
Vladislav Friml,  Ing. Rostislav Jireš - náhradník 
 
 

II.  Schvaluje 
          Návrh na jmenování hodnotící komise - Projekt RIS, aktivita Technologický foresight –  
          analýza. 
 
 
          Bc. Karel Klíma, Mgr. Martina Berdychová – náhradník 
          Jiří Gangur, Věra Hlostová – náhradník 
          Vladislav Friml, Ing. Rostislav Jireš - náhradník 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
MgA. Martina Kulhavá informovala přítomné členy o konání Regiontouru Brno dne 12. – 15. 1. 
2012, pozvánky jsou k dispozici na odboru RR. 
 
 
 
Ing. Rostislav Jireš informoval členy o výjezdním zasedání VRRCR dne 5. 1. 2012 do obce 
Nepolisy. Členové budou osloveny elektronicky dotazem ve vztahu k dopravě do Nepolis. 
 
 
 
 
Příloha: 
Rámcový program jednání VRRCR na rok 2012 
 
 
 
 
Jednání skončeno v 11,20 hodin, následně odchod na společný oběd členů a hostů VRRCR. 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání  - výjezdní VRRCR 5. 1. 2012 v 9,30 hodin – obec Nepolisy 
 
 
Předseda VRRCR: Ing. Rostislav Jireš                                                   ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                                         ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: PhDr. Jiří Štěpán Ph.D.,                                            ………………………… 
       
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                             …………………………. 


