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 Zápis 
z 10. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 19. 11. 2009 v 9,30 hodin v zasedací místnosti rady  
N2 903 v budově KÚ. 

 
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, Ing. Derner, 
                 J. Gangur, Ing. RSDr. Ruml, Mgr. Behan, V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni: Mgr. Štěpán 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek, Ing. V. Šrámek – firma RAEN,  Ing. M. Palečko, firma RAEN, Ing. V. 

Hrubý, firma RAEN, Ing. E. Říčařová, EMPLA,  Ing. J. Shejbal, firma 
Transconsult, Ing. J. Janda, firma Transconsult, RNDR. Z. Kučerová – CEP, 
Bc. L. Mlejnek – CEP, Ing. M. Pacák – omluven, Ing. P. Háp, Mgr. A. Kulhavá, 
Ing. Roman, Ing. Kratochvílová, Ing. Peršinová, P. Kamenický, 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 Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje - Ing. Václav 

Šrámek, firma RAEN spol. s r.o., Praha + další zástupci této firmy, Ing. Roman. 
4.  Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R 11 na základě jejich 

revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř – Trutnov – Ing. Pacák, Ing. Háp. 
5. Informace o probíhajícím posouzení a aktualizaci záměrů nadmístního významu v oblasti 

dopravy z hlediska jejich uplatnění v návrhu Zásad územního rozvoje, které vyplývají 
z Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje – Ing. Pacák, Ing. Háp. 

6.  Program rozvoje Královéhradeckého kraje – evaluační zpráva – Ing. Roman,  
    RNDr. Kučerová, Bc. Mlejnek. 
7.  Návrh rozpočtu kapitoly 39 a kapitoly 11 na rok 2010 – Mgr. A. M. Kulhavá. 
8.  Rozdělení disponibilních prostředků POV KHK 2009 – Ing. Roman, R. Fodorová. 
9.  Změna projektu obce Vysoká Srbská v dt 1 POV 2009 – Ing. Roman, R. Fodorová. 
10. Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky SPD 200701 -  Město Pec p. Sněžkou –  Ing. 

Roman. 
11. Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky SPD 200701 – SMO Krkonoše – Ing. 

Roman.  
12. Zamítnutí návrhu TJ Montas Hradec Králové  - prominutí části poskytnuté půjčky – SPD 

200701 –  Ing. Roman. 
13. Účelová dotace – obec Suchý Důl „Vybavení předškolního zařízení nábytkem“ – H. 

Dohnálek.  
14. Účelová dotace – obec Havlovice „Úhrada vícenákladů projektu „Most U Mandle 

v Havlovicích“ – H. Dohnálek. 
15. Účelová dotace – obec Olešnice v Orlických horách – projekt „Nákup pásového vozidla – 

kurzový rozdíl“- H. Dohnálek. 
16. Veletrhy investičních příležitostí v roce 2010 –  Ing. Roman. 
17. Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“ – Ing. 

Kratochvílová.  
18. Vyhodnocení grantového programu CRDM 2009 – Podpora destinačního managementu 

v TVÚ – vyhodnocení plnění projektových cílů – Ing. Kratochvílová. 
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19. Schválení termínu zasedání VRRCR v I. pololetí 2010 – Ing. Jireš. 
20. Různé 

 
20. 1. Příprava návrhu rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010 –    
         předložit ke schválení VRRCR 17. 12. 2009 – Ing. Jireš.  
20.2. Rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje  
         na rok 2009 – Ing. Roman.  
20.3. Rozpočet 4. Změna – převod finančních prostředků ve výši 630 000,- Kč z kapitoly 39  
        na kapitolu 1l – dotisk propagačních materiálů určených k prezentaci 
        Královéhradeckého kraje -  Mgr.A. M. Kulahvá. 
 

 
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.  
Předseda výboru požádal o rozšíření bodu Různé) o body: 
20.1. Příprava návrhu rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010 – Ing. Jireš. 
20.2. Rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok  
         2009 – Ing. Roman. 
20.3. Rozpočet – 4. úprava  2009 – převod finančních prostředků ve výši 630 000,- Kč z kapitoly 39  
         na kapitolu 11 – dotisk propagačních materiálů určených k prezentaci Královéhradeckého  
         kraje  – Mgr.A. M. Kulhavá. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/10/135/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Program jednání VRRCR  po úpravách . 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Martinu Berdychovou , Ing. Jana Morávka  
4. Ověřovatele zápisu: P. Luska, Bc. K. Klíma 

 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
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Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu ze 9. jednání VRRCR bez připomínek 
s tím, že usnesení VRRCR/06/094/2009  ze dne 11. 6. 2009 trvá.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/10/136/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 9. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
K bodu 3. 
Aktualizace Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje - Ing. Václav Šrámek, 
firma RAEN spol. s r.o., Praha + další zástupci této firmy, Ing. Roman. 
 
Ing. Roman představil v úvodu firmu RAEN spol., s r.o. Praha a její zástupce. Firma je 
zpracovatelem materiálu Aktualizace Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje. Poté 
předal slovo jednotlivým zástupcům, kteří prezentovali daný materiál.  

- Aktualizace je zpracována na základě ustanovení zákona č. 406/2006 Sb., a Nařízení vlády 
č. 195/2001 

- Materiál obsahuje:  Aktualizaci ÚEK 
                               Akční plán 
                               SEA 

- Představení jednotlivých fází zpracování  
- Základní cíle: Energetická bezpečnost a spolehlivost 

                       Zlepšení ekologické situace v kraji 
                       Snížení energetické náročnosti 

- Materiál má vazbu na strategický dokument, tj. Program rozvoje Královéhradeckého kraje 
- Obsahuje geografické a demografické údaje 
- Hodnoty spotřeby energie na území Královéhradeckého kraje za rok; dle spotřebitelů; dle 

paliva; 
- Představen vývoj spotřeby energie do roku 2028 
- Představení velkých zdrojů dodávky elektrické energie v kraji 
- Distribuční systémy – zásobování plynem – elektrickou energií, teplem 
- Obnovitelné a netradiční zdroje energie – biomasa, solární energie, větrná energie, tepelná 

čerpadla, bioplynové stanice, vodní elektrárny, fototermální systémy, fotovoltaické systémy; 
- Řešení energetického hospodářství územního celku; 
- Podporovaná opatření – ve spotřebě energie; ve výrobě a distribuci energie, 
- Varianty využití úsporných opatření, včetně komplexního hodnocení variant; 
- Možná rizika; 
- Přehled navržených opatření; 
- Návrh programu Akčního plánu; 
- SEA 
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Zástupce – firmy RAEN upozornil, že lze akceptovat připomínky k danému materiálů přímo 
u zpracovatele. 
 
Členům VRRCR byla nabídnuta prezentace materiálu v elektronické podobě.  
      
Na závěr požádal Ing. Roman přítomné členy VRRCR o doporučení, aby finanční prostředky ve 
výši 312 329,- Kč na úhradu nákladů souvisejících ze zpracováním ÚEK  byly uvolněny z rozpočtu 
kraje roku 2010 v rámci úpravy kapitoly 39. 
 
Ing. Jirešem, předsedou VRRCR byla v diskuzi  zpracovatelům zdůrazněna důležitost dopracování 
skupiny opatření k zabezpečení stability rozvodných sítí z hlediska masivních výpadků a zálohování 
prioritních objektů.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/137/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
    Prezentaci Aktualizace Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje. 

 
 

 
II.  Žádá 
    Předložit ucelenou Aktualizaci Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje

po celkovém projednání ke schválení. 
 
 

 
III.  Doporučuje 
    Finanční prostředky ve výši 312 329,-  Kč z rozpočtu kraje roku 2010 v rámci úpravy 

kapitoly 39 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 

 
 
 
K bodu 4. 
Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R 11 na základě jejich 
revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř – Trutnov – Ing. Pacák, Ing. Háp 
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Prezentaci Analýz variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R 11 na základě 
jejich revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř – Trutnov uvedl Ing. Háp, kterého poté 
doplnili zástupce firmy Transconsult.  
Tato studie bude dokončena a předána do 15. 12. 2009 a poté ji bude možno případně poskytnou 
členům VRRCR. 
 
Doporučení: 
Respektovat řešení koridoru rychlostní silnice R11 tak, jak vyplývá ze schváleného územního plánu 
velkého územního celku Trutnovsko – Náchodsko. 
 
Členům VRRCR byla nabídnuta prezentace materiálu v elektronické podobě.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/138/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 Prezentaci Analýzy variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R 11 na 

základě jejich revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř – Trutnov včetně 
doporučení. 

 
          
 
K bodu 5. 
Informace o probíhajícím posouzení a aktualizaci záměrů nadmístního významu v oblasti 
dopravy z hlediska jejich uplatnění v návrhu Zásad územního rozvoje, které vyplývají 
z Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje – Ing. Pacák, Ing. Háp. 
 
V úvodu Ing. Jireš uvedl, že materiál byl předán na setkání ORP k připomínkování, které byly 
následně zapracovány.  
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě komentář k probíhajícím posouzení a aktualizaci 
záměrů nadmístního významu v oblasti dopravy z hlediska jejich uplatnění v návrhu Zásad 
územního rozvoje, které vyplývají z Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/10/139/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
          Informace o probíhajícím posouzení a aktualizaci záměrů nadmístního významu 
          v oblasti dopravy z hlediska jejich uplatnění v návrhu Zásad územního rozvoje, které 
          vyplývají z Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
K bodu 6. 
Program rozvoje Královéhradeckého kraje – evaluační zpráva – Ing. Roman, RNDr. 
Kučerová, Bc. Mlejnek. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě materiál, týkající se Programu rozvoje 
Královéhradeckého kraje – monitorovací – evaluační zpráva. Formou prezentace byl tento materiál 
představen RNDR. Z. Kučerovou a Bc. L. Mlejnkem.  

- Představen aktuální stav strategických dokumentů kraje 
- Zaměření evalvace PRK – na monitoring navahuje evaluační zprávu – T: 31. 12. 2009; 

závěrečné hodnocení  PRK do 31. 12. 2011 
- Základní cíle:  - naplňování hodnot indikátorů jednotlivých cílů PRK, 

                        - věcného naplňování cílů PRK konkrétními aktivitami/projekty, 
                        - výše výdajů na realizované aktivity/projekty v rámci cílů PRK, 
                        - struktury výdajů dle zdrojů jejich financování (KHK, EU) 

- Základní evaluační otázky: 
- Jak jsou naplňovány stanovené cíle Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10? 
- Přispívá realizace projektů a aktivit na území KH kraje k efektivnímu naplňování cílů PRK 

2008-10? 
- Je výše a struktura výdajů na realizované projekty dle zdrojů jejich financování účelná pro 

naplňování cílů PRK 2008-10? 
- Evaluace PRK: Kvantitativní metody; Kvalitativní metody; 

 
- Hlavní vstupní podklady pro hodnocení PRK:  
- Výstupy z Monitorovací zprávy za rok 2008 
- (dle struktury PRK – priorita, specifický cíl, opatření) 
- Indikátory (monitorovací ukazatelé PRK)  
- Dotační a grantové programy KH kraje  
- Projekty financované z krajských prostředků 
- Projekty financované z prostředků EU na území KH kraje 
- Harmonogram činností 
- listopad 2009 – zapojení odborů KÚ KHK 
- prosinec 2009 – závěry a jejich interpretace  
- do 31. 12. 2009 – průběžná evaluační zpráva  
- leden – březen 2010 – sběr dat k monitoringu za rok 2009 
- do 30 .6. 2010 – monitorovací zpráva za rok 2009 
- příprava Programu rozvoje KH kraje 2011 – 13  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/140/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Průběh prací na Programu rozvoje Královéhradeckého kraje – evaluační zprávu. 
 
 
 
K bodu 7. 
Návrh rozpočtu kapitoly 39 a kapitoly 11 na rok 2010 – Mgr. A. M. Kulhavá. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě bilanci příjmů a výdajů rozpočtu 
Královéhradeckého kraje – návrh na rok 2010. Dodatečně byl zaslán návrh rozpočtu kapitoly 39 – 
regionální rozvoj a 11 – cestovní ruch včetně požadovaného navýšení a komentáře. Materiál 
okomentovala Mgr. A.M. Kulhavá. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/141/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh rozpočtu kapitoly 39 a kapitoly 11 na rok 2010. 

 
  
II.  Doporučuje 
           Návrh rozpočtu kapitoly 39 a kapitoly 11 na rok 2010 zastupitelstvu ke schválení.  

 
 

 
 
K bodu 8. 
Rozdělení disponibilních prostředků POV KHK 2009 – Ing. Roman, R. Fodorová. 
 
V úvodu tohoto bodu informoval předseda VRRCR Ing. Jireš o vyhlášeném Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje na rok 2010 s termínem sběru žádostí do tohoto programu od  
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1. 11. 2009 do 31. 12. 2009 prostřednictvím administrátorů ORP. Alokovaná částka bude stanovena 
po schválení rozpočtu kraje pro rok 2010.  
Tento program byl vyhlášen v tomto období na žádost žadatelů o dotaci ( požadavky  z předchozích 
let) a jde mimo režim dotačních titulů regionálního rozvoje pro rok 2010, které budou vyhlášeny 
v průběhu I. Q. 2010  po schválení rozpočtu kraje na rok 2010 s určením alokovaných částek.  
 
Návrh důvodové zprávy k rozdělení disponibilních prostředků POV KHK za rok 2009 byl členům 
VRRCR zaslán v elektronické podobě včetně návrhu na rozdělení jednotlivých žadatelům. 
Komentář ke zpracovanému materiálu přednesla R. Fodorová.  
Z alokované částky 50,0 mil. Kč, která byla postupně čerpána, bylo umožněno z vrácených 
nedočerpaných prostředků rozdělit ve III. kole 845 000,- Kč s minimálním zůstatkem. V převážné 
míře se jedná o projekty v havarijním stavu.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/142/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
          Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

       kraje 2009. 
 
  
II.  Doporučuje 
          Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

       kraje 2009 zastupitelstvu ke schválení. 
 

 

K bodu 9. 
Změna projektu obce Vysoká Srbská v dt 1 POV 2009 – Ing. Roman, R. Fodorová. 
 
Návrh důvodové zprávy ke změně projektu obce Vysoká Srbská v dotačním titul 1 POV na rok 
2009 byl zaslán členům VRRCR v elektronické podobě s komentářem R. Fodorové.  
Obci Vysoká Srbská byla v letošním roce přidělena dotace na Opravu místní kapličky z roku 1924 
ve výši 200 000,- Kč. Vzhledem k zjištění havarijního stavu stropu sálu obecní hospody byl tento 
projekt po posouzení statikem doporučen zastupitelstvem obce k upřednostnění. V řádně 
zdůvodněné žádosti byl požadavek na navýšeni dotace, neboť získané prostředky ve výši 200 000,- 
Kč se jeví pro danou realizaci havarijního stavu nedostačující. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/10/143/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Změnu projektu obce Vysoká Srbská v dotačním titulu 1 Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje 2009. 
                    

 
II.  Doporučuje 
           Změnu projektu obce Vysoká Srbská v dotačním titulu 1 Programu obnovy venkova  

       Královéhradeckého kraje 2009 zastupitelstvu ke schválení.  
 

K bodu 10. 
Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky SPD 200701 -  Město Pec p. Sněžkou –  Ing. 
Roman. 
 
Členové VRRCR byli Ing. Romanem informováni o návrhu na prodloužení termínu splatnosti 
půjčky. 
Půjčka byla dlužníku poskytnuta na základě vyhlášeného titulu SPD 200701 – Podpora přípravy 
projektů a zpracování žádostí o podporu, administrovaných oddělením regionálního rozvoje. Půjčka 
ve výši 964 000,- Kč byla poskytnuta za účelem úhrady způsobilých investičních výdajů na 
zpracování (pořízení) nezbytně souvisejících příloh a projektové dokumentace projektu:  
„Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“ 
Doba trvání splatnosti 1 rok. Následně prodloužena dodatkem ke smlouvě do konce roku 2009. 
Dnem 2. 11. 2009 podalo Město Pec pod Sněžkou žádost o prodloužení termínu splatnosti 
poskytnuté půjčky o 1 rok, tj. do 19. 12. 2010. Žádost dokladovalo skutečností trvajících rozdílných 
názorů Evropské komise a Úřadu pro hospodářskou soutěž (dále jen „ÚHOZ“), zda projekt města 
zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu. Dopis Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod ze dne 8. 9. 2009, č.j. RRSV-10108/2009 konstatuje, že ÚHOZ trvá na svém 
stanovisku, přičemž vyjádření Evropské komise – Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž 
je opačné, nicméně nezávazné. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod rozhodla, že 
tento projekt bude nutné notifikovat ve standardním notifikačním procesu, jako opatření, které není 
podporou a které je Komisi oznamováno z důvodu právní jistoty. Město proto podalo Úřadu žádost 
o notifikaci. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/144/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky SPD 200701 -  Město Pec p. Sněžkou ve 

výši 964 000,- Kč do 19. 12. 2010. 
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II.  Doporučuje 
           Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky SPD 200701 -  Město Pec p. Sněžkou ve 

       výši 964 000,- Kč do 19. 12. 2010 zastupitelstvu ke schválení. 
 

     
  

 

K bodu 11. 
Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky SPD 200701 -  Krkonoše - svazek měst a  
obcí –  Ing. Roman. 
Členové VRRCR byli Ing. Romanem informováni o návrhu na prodloužení termínu splatnosti 
půjčky. 
Půjčka byla dlužníku poskytnuta na základě vyhlášeného titulu SPD 200701 – Podpora přípravy 
projektů a zpracování žádostí o podporu, administrovaných oddělením regionálního rozvoje. Půjčka 
ve výši 350 000,- Kč byla poskytnuta za účelem úhrady způsobilých investičních výdajů na 
zpracování (pořízení) nezbytně souvisejících příloh a projektové dokumentace projektu:  
„Zpracování projektu „Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“ 
Projekt je směrován jednak do oblasti ROP a Cíle III (příhraniční spolupráce ČR PL).  
Projekt se žádostí uplatněný do ROP byl zaregistrovaná na Úřadě Regionální rady soudržnosti 
Severovýchod pod číslem CZ.1.13/3.2.00/02.00086. Splňoval všechny formální i věcné 
předpoklady k přijatelnosti, ale neuspěl z důvodu převisu předložených žádostí a kvůli omezené 
výši alokovaných finančních prostředků, které budou z velké části vyčerpány mimo jiné rozsáhlým 
projektem Královéhradeckého kraje, který se o ně (v téže oblasti podpory) úspěšně ucházel.  
Zpracovaný projekt se DSO Krkonoše snažil uplatnit při další výzvě k předkládání projektů do 
příslušné oblasti podpory, které se však v původních uvažovaných termínech nepodařilo vyhlásit a 
došlo tak takřka k ročnímu posunu termínů. Podání žádosti do Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 3.2 – Marketingové a koordinační aktivity v oblasti 
cestovního ruchu bude možné tak realizovat až ve výzvě od 26. 10. 2009 do 29. 1. 2010. 
Druhá část projektu zaměřená a podaná do oblasti Cíle III – česko-polský příhraniční program EU 
byla úspěšně zaevidována na Společném technickém sekretariátu v Olomouci pod číslem 
CZ.3.22/2.2.00/09.00991 dne 13. 3. 2009. Žádost by pak měla být projednána příslušným 
Monitorovacím výborem počátkem roku 2010. Z uvedených důvodu proto dlužník požádal o 
prodloužení termínu splatnosti půjčky o jeden rok do 18. 12. 2010.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/145/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky SPD 200701 -  Krkonoše - svazek měst 

a obcí ve výši 350 000,- Kč do 18. 12. 2010. 
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II.  Doporučuje 
           Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky SPD 200701 -  Krkonoše – svazek měst 

        a obcí ve výši 350 000,- Kč do 18. 12. 2010 zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
K bodu 12. 
Zamítnutí návrhu TJ Montas Hradec Králové – prominutí části poskytnuté půjčky SPD 
200701 Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR byli Ing. Romanem informováni o návrhu na prodloužení termínu splatnosti 
půjčky. 
Půjčka byla dlužníku poskytnuta na základě vyhlášeného titulu SPD 200701 – Podpora přípravy 
projektů a zpracování žádostí o podporu, administrovaných oddělením regionálního rozvoje. Půjčka 
ve výši 830 000,- Kč byla poskytnuta za účelem úhrady způsobilých investičních výdajů na 
zpracování (pořízení) nezbytně souvisejících příloh a projektové dokumentace projektu:  
„Nová sportovní hala TJ Montas Hradec Králové“. 
Doba trvání splatnosti 1 rok. Následně prodloužena dodatkem ke smlouvě do 30. 6.2009. Dlužník 
proinvestoval na přípravě 409 360,- Kč. Opětovně zažádal o prodloužení půjčky, které mu bylo 
zamítnuto. Následně vrátil na účet věřitele 420 640,- Kč a zažádal o prominutí dlužné částky. 
Rovněž ve svých žádostech dokladoval svoji nepříznivou ekonomickou situaci. Na základě 
požadavku věřitele předložil návrh splátkového kalendáře spočívající v 1. splátce ke dni   30. 11. 
2009 ve výši 100,- Kč. Další měsíční splátky po 100,- Kč, vždy k poslednímu dni kalendářního 
měsíce.  
Podklady byly projednány s návrhem neakceptovat splátkový kalendář a prominutí části půjčky ve 
výši 409 360,- Kč.  
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš oslovil Mgr. Mojžíše, člena Výboru pro sport, tělovýchovu a 
volnočasové aktivity, který se rovněž zabýval požadavkem TJ Montas Hradec Králové a 
jednoznačně žádost zamítl. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/146/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Zamítnutí návrhu TJ MONTAS Hradec Králové – prominutí části poskytnuté půjčky 

SPD 200701 ve výši 409 360,- Kč. 
                    

 
II.  Doporučuje 

Zamítnutí návrhu TJ MONTAS Hradec Králové – prominutí části poskytnuté půjčky 
SPD 200701 ve výši 409 360,- Kč zastupitelstvu ke schválení.  
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K bodu 13. 
Účelová dotace – obec Suchý Důl „Vybavení předškolního zařízení nábytkem – H. Dohnálek. 
 
Obec Suchý Důl nežádala v letošním roce v rámci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje o dotaci. 
Obec Suchý Důl uspěla v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 – 2013 dotační titul s názvem „Rozšíření vzdělávací, kulturní a volnočasové 
spolupráce Suchý Důl – Radkóv“ na přestavbu základní a mateřské školy Suchý Důl – č. 
CZ.3.22/3.22/3.2.00/08.00593. 
Zahájení stavby – 24. 6. 2009, ukončení 24. 8. 2009. Kolaudace díla bez závad umožnila 1. 9. 2009 
zahájení nového školního roku.  
Dílčím cílem projektu je i rozvoj a posílení složky kulturních a vzdělávacích aktivit v obci. 
Obec Suchý Důl se na odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury obrátila se žádostí ze 
dne 17. 6. 2009 o dofinancování na vybavení předškolního zařízení nábytkem. Důvodem této 
žádosti je skutečnost, že uznatelné náklady výše jmenovaného projektu nezahrnují nutné základní 
vybavení nových rekonstruovaných prostor. Konkrétně se jedná o nábytek - stoly a židličky pro 
mateřskou školku. Stávající nábytek ve školce je starý 35 let a dle stanoviska hygieny neodpovídá 
normám a možnostem je dále používat. Touto skutečností je ohrožen provoz dětského zařízení pro 
22 dětí. 
Prostory MŠ se stávajícím nevyhovujícím nábytkem byly shlédnuty dne 17. 9. 2009 zaměstnanci 
odboru RR. V tomto čase byla možnost trávit více času s dětmi venku, než v nadcházejících 
měsících v prostorách MŠ bez vybavení. 
 
Oddělení regionálního rozvoje po posouzení žádosti doporučuje vyhovět žádosti obce Suchý Důl 
s možností poskytnutí účelové dotace na „Vybavení předškolního zařízení nábytkem“ ve výši 
200 000,- Kč.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/147/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Účelovou dotaci – obce Suchý Důl „Vybavení předškolního zařízení nábytkem“ ve výši 

200 000,- Kč.  
                    

 
II.  Doporučuje 
            Účelovou dotaci – obci Suchý Důl „Vybavení předškolního zařízení nábytkem“ ve výši 

        200 000,- Kč zastupitelstvu ke schválení. 
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K bodu 14. 
Účelová dotace – obec Havlovice „Úhrada vícenákladů projektu - Most U Mandle 
v Havlovicích“– H. Dohnálek. 
 
Na základě žádosti obce Havlovice ze dne 23. 10. 2009 oddělení regionálního rozvoje dále 
doporučuje poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 336 000,- Kč, a to na úhradu vícenákladů 
projektu „Most U Mandle v Havlovicích“. Na tuto stavbu získala obec Havlovice dotaci ze SFDI, 
avšak některé náklady jsou pro účely projektu nezpůsobilé. Dotace z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje je určena na úhradu nezpůsobilých investičních nákladů projektu, a to konkrétně vypracování 
realizační dokumentace stavby, výkon stavebního dozoru a koordinárota BOZP, přeložku kabelu 
Telefónica O2 a přeložku vvnn (ČEZ). Financování této dotace je z rozpočtu kapitoly 39. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/148/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Účelovou dotaci – obci Havlovice „Úhrada vícenákladů projektu - Most U Mandle 

v Havlovicích“ ve výši 336 000,- Kč 
                    

 
II.  Doporučuje 
           Účelovou dotaci – obci Havlovice „Úhrada vícenákladů projektu - Most U Mandle  

       v Havlovicích“ ve výši 336 000,- Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
 
 
 
K bodu 15. 
Účelová dotace – obec  Olešnice v Orlických horách – projekt „Nákup pásového vozidla – 
kurzový rozdíl“ - H. Dohnálek. 
 
Dne 27. 10. 2009 byla na Krajský úřad doručena žádost obce Olešnice v Orlických horách o 
poskytnutí dotace na krytí kurzového rozdílu, který vznikl financováním nákupu pásového vozidla. 
Dotace je požadována ve výši 420,0 tis. Kč. 
Obec v současné době realizuje tři projekty z fondů EU. Prvním z nich bych nákup pásového 
vozidla na údržbu běžeckých stop (OPPS ČR – PL). Finanční prostředky na nákup rolby byly 
získány z úvěru České spořitelny. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky z evropské dotace měly 
být obci poukázány v červnu, bylo započato s realizací dalších dvou projektů. 



 Strana 14 (celkem 20)

Financování nákupu rolby z prostředků EU (85 % způsobilých výdajů) a státu (5 % způsobilých 
výdajů), tj. proplacení dotace, probíhá fakticky až nyní. Vzhledem k časovému nesouladu mezi 
výdaji obce a příjmy z evropské dotace dochází ke kurzovým rozdílům, se kterými obec nepočítala. 
Z tohoto důvodu chybí finanční prostředky ve výši 420,0 tis. Kč. 
 
Oddělení regionálního rozvoje po posouzení žádosti doporučuje vyhovět žádosti obce Olešnice 
v Orlických horách a poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 400,0 tis. Kč. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/10/149/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Účelovou dotaci – obci Olešnice v Orlických horách – projekt „Nákup pásového vozidla 

– kurzový rozdíl“ ve výši 400 000,- Kč. 
                    

 
II.  Doporučuje 
           Účelovou dotaci – obci Olešnice v Orlických horách – projekt „Nákup pásového vozidla 

       – kurzový rozdíl“ ve výši 400 000,- Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
K bodu 16. 
Veletrhy investičních příležitostí v roce 2010 – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace o konání veletrhů investičních 
příležitostí v roce 2010, kterou okomentovala Ing. Peršinová.  
Přehled veletrhů: 
Urbis Invest - 25. – 27. 5. 2010 
Real Vienna - 18. – 20. 5. 2009 
ExpoReal Mnichov 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/10/150/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Informace o konání veletrhů investičních příležitostí v roce 2010. 

 
 

 
K bodu 17. 
Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace o Aktivitách projektu „Cílená 
prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“. 
Podrobný komentář k jednotlivým aktivitám přednesla Ing. Kratochvílová. 

-  popis a realizace aktivit 
- zacílení na zahraničního turistu – polskou, německou a ruskou klientelu 
- zajištění zhotovení reklamních předmětů 
- ucelená publikace KHK – v 5 jazyk mutacích  
- reprezentativní publikace KHK – 4 jazykové mutace  

kompletní zajištění účasti na 5 tuzemských veletrzích /ročně/ 
- mediální kampaň    
- statistická šetření a monitoring 
- setkání informačních center 
- zpracování marketingové strategie KHK pro rok 2011 – 2013 z pohledu cestovního ruchu 
- zpracování mapy pro handicapované návštěvníky 
-  Prezentace významných akcí v Královéhradeckém kraji (Světový pohár v alpských 

disciplínách; Světový pohár a Mistrovství světa horských kol)  x) 
-  Centrum evropského projektování 
-  Projektový a finanční manažer na KÚ 
- Celková finanční alokace – 25 mil. Kč.  

 
Na závěr Ing. Kratochvílová sdělila, že pro tento projekt budou využity jednotlivé dílčí projekty 
destinačních společností. 
                                                   
x) Informace Ing. Jireše, hledá se stále pořadatel. 
Dále sdělil, že nositelem projektu informačních tabulí bude SÚS Královéhradeckého kraje.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/151/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I.  Bere na vědomí 
 Informace o projektu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako 

celku II“.  
 
 

II.  Doporučuje 
           Projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II.   

       zastupitelstvu ke schválení. 
        
 

 
K bodu 18. 
Vyhodnocení grantového programu CRDM 2009 – Podpora destinačního managementu 
v TVÚ – vyhodnocení plnění projektových cílů – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla elektronicky zaslána ucelená informace o vyhodnocení projektů v grantovém 
programu – Podpora destinačního managementu v turisticky významných územích, kterou 
okomentoval P. Kamenický.  
 

- V grantovém programu CRDM2009 na podporu destinačních společností bylo rozděleno 
600 000,- Kč jako základní část podpory v září 2009.  

- Zbývajících 1 200 000,- je určeno k rozdělení v druhé fázi, na základě plnění projektových 
cílů jednotlivými příjemci dotace, po předložení závěrečných zpráv. 

- Hodnotící komisi bylo předloženo celkem 5 závěrečných zpráv od všech příjemců dotace 
z grantového programu CRDM2009 s přílohami. 

- V souladu s podmínkami grantového programu bylo hodnoceno plnění projektových cílů 
jednotlivých příjemců dotace, uvedených v závěrečných zprávách, dle 19 stanovených 
hodnotících kritérií, z kvantitativního a kvalitativního hlediska.  

- Jednotlivým žadatelům v 19 kritériích bylo členy komise přiděleno bodové hodnocení a dle 
bodů byl vypočten výsledek ve finančních částkách. 

Rozdělení alokované částky 1 200 000,- Kč pro jednotlivé příjemce komise navrhla dle přiložené 
tabulky.    
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/152/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Vyhodnocení grantového programu CRDM 2009 – Podpora destinačního managementu 

v TVÚ – vyhodnocení plnění projektových cílů. 
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II.  Doporučuje 
            Vyhodnocení grantového programu CRDM 2009 – Podpora destinačního 

        managementu v TVÚ – vyhodnocení plnění projektových cílu zastupitelstvu 
        ke schválení. 
 

K bodu 19. 
Schválení termínu zasedání VRRCR v I. pololetí 2010 – Ing. Jireš. 
 
Termíny jednání VRRCR  I. pololetí a II. pololetí  2010 
 

výbor termín zasedací místnost 
I. pololetí 2010   

12. 14. 1. 2010 N2 903 (P1 411) 
13. 18. 2. 2010 N2 903 (P1 411) 
14. 18. 3. 2010 N2 903 (P1 411) 
15. 15. 4. 2010 N2 903 (P1 411) 
16. 27. 5. 2010 N2 903 (P1 411) 
17. 10. 6. 2010 N2 903 (P1 411) 

II. pololetí 2010   
18. 19. 8. 2010 N2 903 (P1 411) 
19. 16. 9. 2010 N2 903 (P1 411) 
20.  21. 10. 2010 N2 903 (P1 411) 
21.  11. 11. 2010 N2 903 (P1 411) 
22.  16. 12. 2010 N2 903 (P1 411) 

 
Členy VRRCR byl odsouhlasen navržený čas jednání – 9,30 hodin. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/153/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Termíny zasedání VRRCR v I. pololetí 2010 a II. pololetí 2010. Začátek jednání 

stanoven na 9,30 hodin. 
 
 

II.  Schvaluje 
           Termíny zasedání VRRCR v I. pololetí 2010 a II. pololetí 2010. Začátek jednání 

        stanoven na 9,30 hodin.  
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K bodu 20. 
Různé. 
 
 
K bodu 20.1. 
Příprava návrhu rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010 – Ing. Jireš. 
 
Předseda VRRCR požádal odbor RR o zpracování rámcového programu jednání VRRCR na I. 
pololetí 2010 po dohodě s kompetentními odbory. 
Rámcový program bude předložen a projednán na jednání VRRCR 17. 12. 2009. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/154/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Ukládá 
 Odboru RR zpracovat návrh rámcového programu jednání VRRCR na I. pololetí 2010. 

T: 17. 12. 2009. 
 
 

 
K bodu 20.2. 
Rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 
2009 – Ing. Roman. 
 
Ing. Roman informoval přítomné členy o dodatečně zaslaném materiálu, týkající se rozdělení 
účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2009. 
 

- Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 18. 6. 2009 schválilo usnesením č. ZK/7/375/2009 
„Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2009“ (dále jen „Pravidla“) 

- finanční prostředky ve výši 4 107 000,-- Kč byly v souladu s Pravidly rozděleny HZS 
Královéhradeckého kraj 

- smlouvy byly vybraným obcím rozeslány v průběhu listopadu 2009 
- text smlouvy je schválený v Zastupitelstvu společně s Pravidly 
- rozdělení této části dotace bude schváleno na jednání Zastupitelstva KHK 2. 12. 2009 
- termín doručení podepsaných smluv je stanoven na 30. 11. 2009 – některé obce budou mít 

zasedání zastupitelstva obce až v prosinci 2009 
- Pravidla jsou zveřejněna na www stránkách KHK 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
USNESENÍ VRRCR/10/155/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
  Rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje 

na rok 2009. 
 

II.  Doporučuje 
    
 
 
K bodu 20.3. 
Rozpočet – 4. úprava  2009 – převod finančních prostředků ve výši 630 000,- Kč z kapitoly 39 
na kapitolu 11 – dotisk propagačních materiálů určených k prezentaci Královéhradeckého 
kraje  – Mgr.A. M. Kulhavá. 
 
Vedoucí odboru Mgr.A. M. Kulhavá informovala přítomné členy o 4. Úpravě rozpočtu v rámci 
kapitoly 39 a kapitoly 11 o převodu finančních prostředků ve výši 630 000,- Kč na dotisk 
propagačních materiálů, určených k prezentaci Královéhradeckého kraje. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 12  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/10/156/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Převod finančních prostředků ve výši 630 000,- Kč z kapitoly 39 na kapitolu 11 – dotisk 

propagačních materiálů určených k prezentaci Královéhradeckého kraje.  
 

II.  Doporučuje 
            Převod finančních prostředků ve výši 630 000,- Kč z kapitoly 39 na kapitolu 11 – dotisk         

        Propagačních materiálů určených k prezentaci Královéhradeckého kraje zastupitelstvu 
        ke schválení.  
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Řádné jednání VRRCR 17. 12. 2009 v 9,30 hodin – změna vyhrazena. 
 
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Petr Luska                                                          ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Karel Klíma                                                …………………………. 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
Jednání skončeno: 12:45 hodin 
 
 
 


