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Zápis 
 
ze 40. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 9. 2012 v 9, 30 hodin v zasedací místnosti rady 
P1 412 
 
Přítomni:  Ing. Jireš, PhDr. Štěpán Ph.D, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, RSDr., Ing. Ruml,  
                 V. Hlostová, V. Friml, M. Vlasák,  
Omluveni: P. Luska, Mgr. Morávek, Ing. Derner, J. Gangur, Mgr. Mojžíš, 
Nepřítomni:   
Přizváni: H. Dohnálek – omluven, Mgr. A. Kulhavá - omluvena, Ing. Roman,  
                 Ing. Kratochvílová, 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. Projekt „Brána k sousedům“ – dopravní studie – Ing. Roman + zástupci Regio, projektový 

ateliér, s.r.o., Hradec Králové 
4. Návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Labskou stezkou o. 

s. – Ing. Roman. 
5. Žádost DSO Orlické hory – změna smlouvy z půjčky na dotaci - Ing. Roman. 
6. SRK – analytická část – Ing. Roman.  
7. Aktualizace databáze brownfields a rozvojových ploch – Ing. Roman. 
8. Návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti MAS KHK na rok 2012 – Ing. Roman. 
9.  Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

kraje 2012 – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
10. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků z POV 2012 -  dotace obci Petrovičky – Ing. Jireš, 

R. Fodorová. 
11. Prezentace projektu CPPII – Ing. Kratochvílová, Mgr. Smejkalová. 
12. Zpráva o činnosti VRRCR za rok 2012 – Ing. Jireš. 
13. Různé. 

• 13.1. Návrh na využití disponibilních prostředků z POV 2012 – Ing. Jireš, R. Fodorová 
• 13.2. Návrh na rozšíření projektu Programu obnovy venkova – obec Nemyčeves – Ing.  

         Roman. 
• 13.3. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků z POV 2012 – dotace obci Újezd pod  

         Troskami – Ing. Jireš, R. Fodorová.  
         
          
 
 
 

 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
USNESENÍ VRRCR/40/594/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I. Schvaluje 
 

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

 
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 39. jednání VRRCR. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/40/595/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 39. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Projekt „Brána k sousedům“ – dopravní studie – Ing. Roman + zástupci Regio, projektový 
ateliér, s.r.o., Hradec Králové. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prezentace k Projektu „Brána k sousedům“ – dopravní studie 
zástupci projektového ateliéru Regio, s.r.o., Hradec Králové. Bližší informace o projektu jsou 
uvedeny na webových stránkách www.regiohk.cz .    
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USNESENÍ VRRCR/40/596/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I.         Bere na vědomí  
           Prezentaci Projektu „Brána k sousedům“ – dopravní studie. 
 
II.      Doporučuje 

1. Doplnit o studii mezinárodně právního posouzení průchodnosti projektu nebo jeho 
jednotlivých částí. 
 

2. Odboru RR dát podnět k projednání projektu s odborem dopravy a silničního 
hospodářství a následného zapracování alespoň do výhledu do Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje.  

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 4. 
Návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Labskou stezkou 
o. s. – Ing. Roman. 
 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Královéhradeckým 
krajem a Labskou stezkou o. s.  Občanské sdružení Labská stezka o.s. se zavazuje, že v rámci 
jednotné propagace labské cyklotrasy bude propagovat Královéhradecký kraj na webovém portálu 
www.labskastezka.cz.  

 
 
USNESENÍ VRRCR/40/597/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí  
          Návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Labskou  
          stezkou o. s. 

 
II.       Doporučuje 
           Návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Labskou  
           stezkou o. s., zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0  
K bodu 5. 
Žádost DSO Orlické hory – změna smlouvy z půjčky na dotaci - Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost DSO Orlické hory na změnu smlouvy z půjčky na dotaci.   
Z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla poskytnuta účelová půjčka ve výši 350 000 Kč za účelem 
průběžného financování realizace projektu: „S Kačenkou a Rampušákem společně za regionálními výrobky“ 
(dále jen „projekt“). 
Žádost o změnu z půjčky na dotaci ve výši 350 000 Kč DSO Region Orlické hory odůvodnil 
záměrem využit finanční prostředky na zajištění předfinancování a dofinancování aktivit 
spolufinancovaných z prostředků svazku, zejména náklady spojené s přípravou strategie rozvoje 
svazku a s tím souvisejících administrativních nákladů. Dále na projekty do turistické infrastruktury 
v Orlických horách, například na obnovu značených běžeckých tras, obnovu značení cyklotras, 
vydávání sezónních turistických informačních novin apod. Finanční prostředky by pak měly být 
využity ve chvíli, kdy budou vypsány vhodné dotační tituly na jednotlivé projekty pro cestovní 
ruch. 
Odborem RR doporučeno poskytnout DSO Region Orlické hory dotaci ve výši 350.000 Kč. 
Současně trvat na vrácení celé výše poskytnuté půjčky v souladu s uzavřenou smlouvou o půjčce č. 
5138/2011. 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/40/598/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.         Bere na vědomí  
           Žádost DSO Orlické hory ve věci změny smlouvy z poskytnuté půjčky z rozpočtu kraje 
           ve výši 350 000 Kč na dotaci. 
 
II.       Doporučuje 
           DSO Region Orlické hory vrácení poskytnuté půjčky ve výši 350 000 Kč.  
 
   
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 6. 
SRK – analytická část – Ing. Roman.  
 
Členům VRRCR byla zaslána prezentace analytické části Strategie rozvoje kraje. Analytická část je 
podrobně propracována do jednotlivých oblastí.  

� Přírodní podmínky a struktura území 
� Obyvatelstvo a bydlení 
� Trh práce 
� Ekonomika kraje 
� Věda, výzkum, vývoj a inovace 
� Školství a vzdělávání 
� Sociální služby a zdravotnictví 
� Kultura, sport a volný čas 
� Cestovní ruch 
� Doprava 
� Technická infrastruktura 
� Zemědělství a lesnictví 
� Životní prostředí a ochrana přírody 
� Územní správa a spolupráce 
� Hospodaření Královéhradeckého kraje 
� Hodnocení a realizace PRK 2008 – 2010 

 
 
USNESENÍ VRRCR/40/599/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Prezentaci Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020 – analytickou  
            část. 
 
           
 
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 7. 
Aktualizace databáze brownfields a rozvojových ploch – Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě informaci o záměru aktualizace databáze 
brownfields a rozvojových ploch. Pro tuto aktualizaci je určen následující postup: 
 

� Navázání kontaktu s regiony, vytipování a diskuse nad konkrétními podmínkami v daném 
správním obvodu 
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� Aktualizace stávajících dat na DVD, jejich přetřídění, vyřazení, doplnění a obnovu dat 
� Pořízení kvalitní fotodokumentace u nejvýznamnějších ploch, včetně aktualizace již dříve 

dokumentovaných 
� Rozšíření počtu rozvojových ploch o atraktivní lokality ve městech i menších obcích s 

důrazem na všestrannost, pestrost a atraktivitu nabídky 
� Doplnění dosud chybějících informací ke zdokumentovaným rozvojovým plochám a 

brownfields 
� Rozšíření počtu brownfields v databázi o nové atraktivní lokality, případně lokality naléhavě 

vyžadující revitalizaci 
� Předložení návrhů na vylepšení funkčnosti databáze na DVD v závislosti na zkušenostech s 

jeho první verzí 
� Hrubé načrtnutí využití této databáze pro inovativní projekt NESPI 

 
 
Celková hodnota investované částky bude sumárně 800.000,- Kč, z níž 700.000,- Kč bude čerpána 
na základě Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku 
uzavřeným mezi Oborem regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury a Centrem EP. Dále 
částka 80.000,- Kč na základě objednávky na výrobu DVD a 20.000,- Kč na základě objednávky na 
překlad do angličtiny (jedná se zakázku malého rozsahu 1. kategorie, kde není nutné výběrové 
řízení). 
 
 
USNESENÍ VRRCR/40/600/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.        Bere na vědomí  
          Informaci o záměru aktualizace databáze brownfields a rozvojových ploch. 
 
   
II.      Doporučuje 
          Záměr aktualizace databáze brownfields a rozvojových ploch zastupitelstvu ke  
          schválení. 
 
           
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti MAS KHK na rok 2012 – Ing. 
Roman. 
 
Členům VRRCR byl opakovaně předložen návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti 
MAS Královéhradeckého kraje na rok 2012.  
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USNESENÍ VRRCR/40/601/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  
  

Bere na vědomí 
Návrh na poskytnutí účelové dotace á 140 000 Kč jednotlivé MAS, v celkové výši 
1 960 000 Kč na podporu činnosti Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje na 
rok 2012. 

  

 
II.  
  

Doporučuje 
Návrh na poskytnutí účelové dotace á 140 000 Kč jednotlivé MAS,  v celkové ve výši 
1 960 000 Kč na podporu činnosti Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje na 
rok 2012 zastupitelstvu ke schválení. 
 

  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 9. 
Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje 2012 – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě návrh na rozdělení odměn za administraci 
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2012 na základě uzavřených smluv o 
administraci s obcemi s rozšířenou působností. Celková výše činí 975 000 Kč.  Jednotlivými návrhy 
odměn byl především zohledněn počet podaných a administrovaných žádostí I. kola a II. kola.  
Pokud má ORP vyšší počet schválených dotací, má o to vyšší částku za administraci. Více práce je 
se schválenou žádostí – smlouva, kompenzace, kontrola, závěrečné vyhodnocení, než s podanou 
žádostí – zajišťuje žadatel – obec, ORP provádí pouze kontrolu formálních náležitostí a 
elektronické zpracování pro poskytovatele. 
 

 

USNESENÍ VRRCR/40/602/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje 2012.  
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II.  
 
 
 
 

Doporučuje  
Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje 2012 zastupitelstvu ke schválení. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Návrh na rozdělení disponibilních prostředků z POV 2012 -  dotace obci Petrovičky – Ing. 
Jireš, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě návrh na rozdělení disponibilních prostředků 
z POV 2012 na poskytnutí dotace obci Petrovičky na základě přijatého usnesení VRRCR  ze dne 
10. 5. 2012 a 16. 8. 20012. Z nedočerpaných a vrácených finančních prostředků z poskytnutých 
dotací byla k dispozici částka 520 000 Kč, která bude poskytnuta na dotaci obci Petrovičky na 
projekt „Polyfunk ční dům I. etapa“. Požadovaná dotace byla 600 000 Kč.  
Dne 31. 8. 2012 se administrátor POV odboru RR KÚ společně s administrátorem POV na ORP 
Hořice obeznámil se záměrem projektu přímo v obci Petrovičky. Stávající prostory – dřívější váha 
JZD, jsou nevyhovující, bylo doporučeno tento projekt v souladu s jeho popisem podpořit. Zároveň 
bylo navrženo, vzhledem k času poskytnuté dotace z rozpočtu kraje (10/2012), prodloužení termínu 
realizace a řádného dokončení projektu nejpozději do 30. 6. 2013. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/40/603/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

1. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků z POV 2012 -  dotace obci 
Petrovičky. 
 

2. Návrh na prodloužení termínu realizace projektu nejpozději do 30. 6. 2013 obci 
Petrovičky vzhledem k času poskytnuté dotace z rozpočtu kraje.  

 

 
II.  
 
 
 
 

Doporučuje  
Návrh na poskytnutí dotace z disponibilních prostředků z POV 2012 obci Petrovičky 
s termínem ukončení projektu nejpozději do 30. 6. 2013 zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11. 
Prezentace projektu CPP II – Ing. Kratochvílová, Mgr. Smejkalová.  
 
Členům VRRCR byla poskytnuta elektronická prezentace CPP II, bližní komentář přednesla Mgr. 
Smejkalová.  

� Projektové aktivity 
� Fam/presss tripy (letní, zimní) 
� Výstavby systém – František Kupka 
� Projektové aktivity 
� Statistická šetření a monitoring (ruská klientela) 

 
 
 
V průběhu jednání VRRCR se omluvila Mgr. Berdychová – 11,30 hodin. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/40/604/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Prezentaci projektu CPP II. 
 
           
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 12. 
Zpráva o činnosti VRRCR za rok 2012 – Ing. Jireš. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě zpráva o činnosti VRRCR v letošním roce. 
Zároveň byla doplněna o účast jednotlivých členů výboru. 
V hodnocení činnosti Výboru nemůže být opomenuta velmi dobrá spolupráce s celým odborem, 
které zabezpečuje veškerý profesionální servis pro Výbor a zvláště s paní tajemnicí Výboru. Dále 
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výbor intenzivně spolupracoval s odborem územního plánování a stavebního řádu, s odborem 
grantů a dotací a s dalšími odbory KHK.  
Závěrem je možno konstatovat, že výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch je jeden 
z nejvýkonnějších výborů zastupitelstva kraje, který má součinnost především s odbory územního 
plánování a stavebního řádu, grantů a dotací a spolupracuje s dalšími orgány a subjekty kraje a 
veřejné správy (např. Centrum evropského projektování, Krajská organizace Spolku pro obnovu 
venkova, mikroregiony, místní akční skupiny, apod.). 
Výbor zasedal v tomto volebním období celkem 40x s počtem přijatých usnesení cca 607. 
Projednávání materiálů probíhalo konstruktivně, především díky profesionalitě a nasazení většiny 
členů výboru. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/40/605/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Schvaluje 
           Zprávu o činnosti VRRCR za rok 2012. 
 
II.  Vyjadřuje  

Poděkování tajemnici VRRCR R. Fodorové a ostatním spolupracovníkům 
podílejících se na činnosti výboru a  za celkový servis po celou dobu volebního období.                         

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 13. 
Různé. 
 
 
Členům VRRCR  byla zaslána v elektronické podobě pozvánka na IV. ročník Konference na 
podporu regionálního cestovního ruchu na téma: „ Využití průmyslového dědictví kraje pro rozvoj 
zážitkové turistiky“, která se koná dne 12. 9. 2012. 
 
 
 
K bodu 13.1. 
Návrh usnesení na využití disponibilních prostředků z POV 2012. 
 
V čase ukončení činnosti VRRCR v tomto volebním období je předpoklad, že mohou být vráceny 
nedočerpané finanční prostředky z poskytnutých dotací z POV v letošním roce. Odborem RR bylo  
navrženo, aby byla možnost těchto prostředků využít ve prospěch nepokrytých žádostí v dt 1 a dt 2, 
doporučit nově ustavenému výboru tyto žádosti k podpoře. 
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USNESENÍ VRRCR/40/606/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
           Informaci o návrhu usnesení na využití disponibilních prostředků z POV 2012. 
 
 
II.        Doporučuje 
            Využití disponibilních prostředků z POV 2012 ve prospěch nepokrytých žádostí v dt 1  
            a dt 2 dle výše dispoziční finanční částky. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 13.2. 
Návrh na rozšíření projektu Programu obnovy venkova – obec Nemyčeves – Ing. Roman. 
 
Obec Nemyčeves požádala Královéhradecký kraj o možnost rozšíření projektu financovaného 
v rámci Programu obnovy venkova v dotačním titulu 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství 
a místních komunikací, infrastruktura.  
Poskytnutí neinvestiční dotace obci Nemyčeves v částce 359.000,- Kč schválilo Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/26/1904/2012 dne 22. 3. 2012 na projekt s názvem 
„Úprava místní komunikace na p. č. 836/13 a 836/34“. 
Rozšíření projektu spočívá ve zpevnění polní cesty spolu s instalací asfaltového povrchu. Zpevnění 
polní cesty a instalace asfaltového povrchu by umožnilo regulovat odtok vody ke kanalizaci 
a zabrání nadměrnému podmáčení komunikací. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/40/606/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Návrh na rozšíření projektu Programu obnovy venkova – obec Nemyčeves. 
 
II.        Doporučuje 
            Návrh na rozšíření projektu Programu obnovy venkova – obec Nemyčeves  
            zastupitelstvu ke schválení.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 13.3. 
Návrh na rozdělení disponibilních prostředků z POV 2012 -  dotace obci Újezd pod Troskami 
– Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Na kapitole 39 jsou k dispozici finanční prostředky z vrácených a nedočerpaných dotací z POV 
2012 ve výši cca 50 tis. Kč. Odbor RR doporučuje, vzhledem k nepokrytí některých žádostí o dotaci 
ve II. kole, tuto částku využit ve prospěch obce Újezd pod Troskami na projekt „Oprava hřbitovní 
zdi“ ve výši 48 000 Kč v dotačním titulu 1.  Návrh poskytnutí dotace z POV 2012 pro tohoto 
žadatele je z důvodů, že ostatní žádosti o dotaci převyšují tuto dispoziční částku.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/40/607/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Návrh na rozdělení disponibilních prostředků z POV 2012 obci Újezd pod  
            Troskami. 
 
II.        Doporučuje 
            Návrh na rozdělení disponibilních prostředků z POV 2012 obci Újezd pod  
            Troskami zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 13.4. 
Sdružení hasičů ČMS – Krajské sdružení Královéhradeckého kraje – dohoda o vyrovnání 
ručitelského závazku – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla předložena v den jednání na stůl důvodová zpráva o vyrovnání ručitelského 
závazku SHČMS KS KHK. Přílohou byl návrh Dohody o splátkách s uznáním dluhu. 
 
Královéhradecký kraj z titulu věřitele vůči SHČMS připravil návrh dohody o splátkách s uznáním 
dluhu mezi Královéhradeckým Krajem a SHČMS. SHČMS touto dohodou uznává svůj dluh ve výši 
57 000 000,00 Kč a zavazuje se Královéhradeckému kraji částku splácet v pravidelných splátkách, a 
to následovně: 
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a) splátku ve výši  48 960 000,00 Kč  ihned po obdržení dotace na účet 
b) splátku ve výši  1 200 000,00 Kč  nejpozději do 31. 12. 2013 
c) splátku ve výši   1 200 000,00 Kč  nejpozději do 31. 12. 2014 
d) splátku ve výši  3 250 000,00 Kč  nejpozději do 31. 12. 2015  
e) splátku ve výši  2 390 000,00 Kč  nejpozději do 31. 12. 2016 
 
SHČMS své závazky ve výši 6 750 000,00 Kč vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 1872/10/LCD plní 
a pravidelně splácí. 
 
USNESENÍ VRRCR/40/608/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I.  Bere na vědomí  
              Návrh Dohody o splátkách s uznáním dluhu mezi Královéhradeckým Krajem a    
           SHČMS – krajské sdružení Královéhradeckého kraje. 

 
 
 
II.        Doporučuje 
               Návrh Dohody o splátkách s uznáním dluhu mezi Královéhradeckým Krajem a    
            SHČMS – krajské sdružení Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Ing. Jireš, předseda VRRCR vyzval všechny členy VRRCR  a ostatní zaměstnance, kteří měli 
součinnost s činností VRRCR, na společné zasedání v termínu, který bude stanoven dodatečně. 
 
 
Jednání skončeno ve 12,15 hodin. 
 
 
Předseda VRRCR: Ing. Rostislav Jireš                                                   ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: RSDr., Ing. Otakar Ruml                                            ………………………..                                      
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                                          ……………………….. 
       
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                             ………………………… 
 
 


