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Zápis 
z    4. jednání  Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného  dne 9. 4. 2009 od  14,00 hodin v zasedací místnosti rady  
N2 903 v budově KÚ. 

 
Přítomni : Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Štěpán, Mgr. Berdychová, Ing. Derner, 

J. Gangur, Mgr. Behan, V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni: Bc. Klíma, Ing. Ruml, 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek - omluven xxx, RNDr. Z. Kučerová, Mgr. A. Kulhavá, Ing. Roman, 

Ing. Kratochvílová, P. Mucha,  xxx - MAS Mezi Úpou a Metují, xxx - MAS 
Hradecký venkov, xxx - MAS  Nad Orlicí, xxx - MAS Království-Jestřebí hory, 
R. Fodorová 

                                                                         
Program:  
 

1.  Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  

2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Aktualizace koncepce cyklodopravy – závěrečné projednání – xxx, zástupce firmy Centra 

dopravního výzkumu Brno, středisko Olomouc. 
4.  Vyhodnocení dotačního titulu RRD062009 – Podpora provozu cyklobusů v turistických 

regionech – P. Mucha. 
5.  Indikátorová sestava SRK a PRK (ve spolupráci s CEP) – Ing. Roman,  

RNDr. Kučerová -  CEP 
6.  Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH KHK na rok 
      2009 – Ing. Roman. 
7.  Projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“ –  
      Ing. Kratochvílová. 
8.  Analýza nákladů spojených s konáním veletrhů CR – Ing. Kratochvílová. 
9.  Různé 

9.1.Projekt Česko polský inovační portál – Ing. Roman 
 
 
 
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. V úvodu představil nově nominované členy VRRCR – Mgr. 
Jana Morávka a Ing. Vladimíra Dernera. 
 
 
Předseda výboru požádal o rozšíření bodu programu jednání: 

 
Ø Místní akční skupiny Královéhradeckého kraje  (bod 9.2.) 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/27/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Rozšířený program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Ing. Rostislava Jireše, Mgr. Martinu Berdychovou. 
4. Ověřovatele zápisu: Petra Lusku. 

 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 3. jednání VRRCR  bez připomínek.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/28/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 3. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
K bodu 3. 
Aktualizace koncepce cyklodopravy – závěrečné projednání – xxx, zástupci firmy Centra 
dopravního výzkumu Brno, středisko Olomouc. 
 
Členům VRRCR byl v den jednání prezentován materiál zpracovatelské firmy Centra dopravního 
výzkumu Brno, středisko Olomouc, týkající se aktualizace koncepce cyklodopravy 
v Královéhradeckém kraji xxx. 
Ing. Jaroslav Martínek: 
Z celorepublikového pohledu bylo řečeno, že Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Olomoucký 
kraj jsou kraje, kde se nejvíce jezdí na kole. Oba zástupci doporučují zachování a podporu 
dotačního titulu na podporu cyklodopravy. 
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Komentář ke zpracovanému materiálu: 
Priority: Cíl: 

1. Rozvoj cyklodoprava – bezpečná cyklodoprava 
2. Produkty – rozvoj cykloturistiky 
 

- 08/2008 – navštíveno 5 okresů KHK, včetně mikroregionů, svazu měst a obcí, představení  
   myšlenek, součinnost – spolupráce – vyhodnocení 
- 03/2009 – navštíveno 5 okresů KHK – seznámení s návrhem koncepce + doplnění potřeb 
   příslušného území 
- zapracovány potřeby kraje – územní studie, určení etapovosti, realizace opatření ve prospěch 
   cyklodopravy 
- finanční podpora  - výstavby a údržby cyklistických stezek  
- celkem 210 km nových cyklostezek za cca 630 mil. Kč 
- nutná obnova stání na kola – např. autobusové  a železniční zastávky; současně problém celé ČR 
- cíl Královéhradeckého kraje – regionální trasy, nadregionální trasy, dálkové trasy.  
- podpora projektové přípravy páteřní sítě dálkových cyklotras – cyklokorydory na území kraje 
- opatření Královéhradeckého kraje – podpora mikroregionálních aktivit, značení cyklotras,  
  vzdělávací akce, školení, studie, apod. 

 
xxx 
Na mapě Královéhradeckého kraje názorně představil: 

- návrh cyklotras od roku 2003 – dosud 
- záměr pasportu 
-  aktuální stav cyklotras 
- popis kategorií cyklotras 
- zaměření 3 cyklotras na  základě GPS  
- návrh na vybudování navrhovaných cyklostezek 
- vyznačení nebezpečných míst – křižovatky, přejezdy, apod. 

 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/29/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Aktualizaci  koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje. 
 
II.  Doporučuje 
          Aktualizaci koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení. 
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K bodu 4. 
Vyhodnocení dotačního titulu RRD062009 – Podpora provozu cyklobusů v turistických 
regionech – P. Mucha. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě materiál, týkající se vyhodnocení žádostí o 
dotaci v dotačním titulu RRD062009 – Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech. 
Bližší komentář k záznamu o průběhu otevírání obálek, kontrole výše dotace u jednotlivých 
žadatelů, bodového hodnocení a následného návrhu na poskytnutí dotace formou prezentace 
přednesl administrátor P. Mucha. 
VRRCR nedoporučil rozdělit celkovou alokovanou částku 3,5 mil. Kč mezi žadatele, ale navrhl 
ponechat částečnou rezervu, tj. 145 368,- Kč a rozdělit 3 354 632,- Kč, viz tabulka č. 2 – sloupec 
„nárok dotace po kontrole“. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/30/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Přehled žádostí dílčího programu RRD062009 – Podpora provozu cyklobusů v turistických 

regionech. 
 

II.  Doporučuje 
          Přehled žádostí dílčího programu RRD062009 – Podpora provozu cyklobusů v turistických 
           regionech zastupitelstvu ke schválení ve variantě tabulky č. 2. 
 
 
 
 
K bodu 5. 
Indikátorová sestava SRK a PRK (ve spolupráci s CEP) – Ing. Roman, RNDr. Kučerová -  
CEP 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh – Monitoring - indikátorová sestava SRK a 
PRK. Byli seznámeni s indikátory, kritérii výběru indikátorů, návrhem indikátorové sestavy, ke 
kterým přednesla bližší komentář RNDr. Kučerová. Zmínila se o poskytovatelích dat – 
Královéhradecký kraje a jeho kompetentní odbory, dále instituce -  Český statistický úřad, Úřad 
práce, CzechInvest, Krajská hospodářská komora, EKONOM, ministerstva, obce atd. Dále byli 
členové seznámeni s monitorovací zprávou, zodpovědností za monitorig. Přílohou materiálu byla 
schematická struktura monitoringu SRK a PRK. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/31/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Indikátoroou sestavu SRK a PRK. 

 
 

II.  Doporučuje 
           Indikátorovou sestavu SRK a PRK zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
K bodu 6. 
Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH KHK na rok 2009 – 
Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh Pravidel pro čerpání účelové neinvestiční 
dotace na výdaje jednotek SDH KHK na rok 2009 včetně příloh. Formou prezentace Ing. Roman  
představil s komentářem tento materiál. Pravidla po čerpání dotace byly projednány 
s kompetentními zaměstnanci KÚ a HZS. Jedná se o přísně účelovou dotaci ve výši 4,1 mil. Kč, 
která je poskytována na tyto účely: 

- výdaje na zabezpečení akceschopnosti – věcné prostředky požární ochrany, např. pracovní 
oděv, pracovní obuv, přilba, hadice, svorky apod.. 

- mzdové výdaje a zákonné pojištění členů v jednotce SDH 
- výdaje na odbornou přípravu a na uskutečněný zásah. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/32/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Ber e na vědomí 
    Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH Královéhradeckého 

kraje na rok 2009 včetně příloh.  
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II.  Doporučuje 
          Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH Královéhradeckého 
          kraje na rok 2009 včetně příloh zastupitelstvu ke schválení.   
 
 
                  
K bodu 7. 
Projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“- Ing. 
Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě materiál, týkající se Projektu „Cílená prezentace 
a propagace Královéhradeckého kraje jako celku – úkol z VRRCR/3/21/2009 ze dne 26. 3. 2009, 
který okomentovala Ing. Kratochvílová. Popsala aktivity projektu, finanční zdroje, přehled 
veřejných zakázek, zajištění reklamních akcí, vyhotovení reklamních předmětů, apod.  
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
   
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/33/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
            Projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku – úkol 

        z VRRCR/3/21/2009 ze dne 26. 3. 2009 jako průběžnou zprávu tohoto projektu. 
 
 

 

 
 
K bodu 8. 
Analýza nákladů spojených s konáním veletrhů CR – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky analýza nákladů spojených s konáním veletrhů 
cestovního ruchu – úkol z VRRCR/3/21/2009 ze dne 26. 3. 2009. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
   Hlasování: 
                  Pro: 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/4/34/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 



 Strana 7 (celkem 9)

 
I.  Bere na vědomí 
 Analýzu nákladů spojených s konáním veletrhů cestovního ruchu - úkol z VRRCR/3/21/2009 

ze dne 26. 3. 2009 jako průběžnou hodnotící zprávu. 
                    

 
K bodu 9. 
Různé 
 
K bodu 9.1. 
Projekt Česko polský inovační portál – Ing. Roman 
 
Členové VRRCR obdrželi písemnou informaci o Česko – polském inovačním portálu. Ing. Roman 
sdělil o projektu: 

- partneři 
- obsah  
- rozpočet 
- harmonogram 
- dosavadní milníky 

Nositelem projektu je Královéhradecký kraj, zpracovatelem je CEP.  
 
VRRCR bylo doporučeno podmínit doporučení o smysluplnost finančních prostředků tohoto 
projektu formou prezentace na příštím jednání VRRCR, tj. 21. 5. 2009. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro: 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/4/35/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I
.
 

 I.      Bere na vědomí  
          Projekt Česko polský inovační portál. 
 
 
II.  Žádá 
           Helmuta Dohnálka, gestora odboru RR o zajištění prezentace  - Česko polského inovačního 
           portálu na jednání VRRCR dne 21. 5. 2009. 
 
III.    Doporučuje  
          Projekt Česko polský inovační portál, za předpokladu splnění požadovaných podmínek 
          prezentace, zastupitelstvu ke schválení. 
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K bodu 9.2 
Místní akční skupiny Královéhradeckého kraje 
 
Na požádání Mgr. Berdychové byl rozšířen a schválen program jednání VRRCR o bod – Místní 
akční skupiny Královéhradeckého kraje. 
Byli pozváni zástupci MAS Mezi Úpou a Metují – xxx, MAS Hradecký venkov –  
xxx, MAS Nad Orlicí – xxx, MAS Království –Jestřebí hory – xxx. 
Za přítomné zástupce představil MAS v Královéhradeckém kraji xxx formou prezentace. 
V samotném úvodu ocenil finanční podporu KÚ v roce 2007 a 2008 na činnost MAS 
Královéhradeckého kraje ve výši 2,1 mil. Kč.  Z mapky bylo zřejmé pokrytí území organizacemi 
v MAS, cca 85 % území KHK.  
Představil strukturu MAS, hlavní charakteristiky metody LEADER (místní partnerství, společná 
strategie rozvoje, přístup „zdola nahoru“ – nejlépe hodnoceno), možnosti finančních zdrojů, dosud 
získané finanční prostředky a jejich následné rozdělování (oblast zemědělství, vzdělávání, 
podnikání, kultury, občanské výbory cestovního ruchu, apod.. Na závěr byly představeny 
realizované projekty.  
Cílem prezentace je finanční podpora stávajících MAS KHK: 

- úhrada neuznatelných nákladů vzniklých při realizaci strategií 
- úhrada úroků 
- předfinancování projektů 

V rámci činnosti MAS dochází k výměně zkušeností a spolupráci, informovanosti z národní sítě 
MAS a porovnávání činnosti MAS v rámci ČR.  
Z věcné diskuze: 

- výběr projektů probíhá na základě veřejné soutěže – veřejné výzva s podmínkami - metoda 
je popsána ve strategických dokumentech 

- hodnotitelé jsou samotní členové MAS – záruka transparentnosti 
- vhodná aktivita  zemědělců  v MAS – snadné získávání finančních prostředků 
- prostředky pro MAS jsou získávány formou členských příspěvků  
- administrace projektů musí být předfinancována, poté jsou tyto prostředky uhrazeny 

 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/4/36/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
    Prezentaci Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje. 
 
II.  Žádá 
           Helmuta Dohnálka, gestora odboru RR o zabezpečení jednání s cílem podpoření původně 
           navrhované částky z rozpočtu kraje ve výši 2,1 mil. Kč do kapitoly 39 na podporu MAS  
           Královéhradeckého kraje v roce 2009. 
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Různé 
 
Ing. Jireš, předseda VRRCR nominoval níže jmenované členy VRRCR pro hodnocení žádostí 
dotačních titulů oddělení RR a CR.  
 
Oddělení RR 
Mgr. Miroslav Behan (Mgr. Libor Mojžíš – náhradník) 
 
Administrátor: Ing. Pavlína Peršinová 
RRD022009 -Profesionalizace svazku obcí 
RRD042009 - Pořízení, aktualizace a digitalizace ÚP do 2 000 obyvatel 
 
Administrátor: Irena Nekovářová 
RRD052009 - Vybavení svazků obcí základní technikou 
 
Administrátor: Pavel Mucha 
RRD062009A - Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy KHK 
RRD072009B – Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku - singltreky 
 
Oddělení CR: 
Ing. Rostislav Jireš (Mgr. Jan Morávek – náhradník) 
 
Administrátor: Petr Kamenický 
CRG012009 – Úprava lyžařských běžeckých tras 
CRG032009 – Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti cestovního ruchu 
 
Ing. Kratochvílová informovala: 

- v rozpočtu kraje běžné výdaje kap. 11 jsou vyčleněny finanční prostředky na podporu 
informačních center 1 100  tis. Kč. V současné době probíhá oslovení IC s tím, že si mohou 
o tuto podporu požádat. Jedná se o 52 IC a na jedno IC připadá částka cca 20 tis. Kč.  

- Grantový program CRG022009 Značení kulturních a turistických cílů nebyl vyhlášen dle 
původního harmonogramu z důvodu komplikací, které nastaly při schvalovacím procesu 
projektové dokumentace, na kterou je grant vázán. Posunutí termínu na neurčito bude 
schvalovat ZK dne 16. 4. 2009. (Předpoklad vyhlášení květen, červen). 

 
Mgr.A. M. Kulhavá: 

- Pozvala přítomné členy na veletrh investičních příležitostí URBIS BRNO 21. – 25. 4. 2009 
Pozvánka – web.urbisinvest.cz – program Brno 
Zájemci se mohou přihlásit u R. Fodorové do 10. 4. 2009 do 10,00 hodin. 

 
 
Jednání VRRCR 21. 5. 2009 ve 14,00 hodin.   
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Petr Luska                                                          ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 


