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Zápis 
z 12. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 14. 1. 2010 v 9,30 hodin v zasedací místnosti rady  
N2 903 v budově KÚ. 

 
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Štěpán, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, 
                 Ing. RSDr. Ruml, V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni: Mgr. Behan, Ing. Derner, J. Gangur  
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek (omluven), Ing. V. Šrámek, RNDr. Z. Kučerová, Bc. L. Mlejnek,  
                Bc. K. Šimek, Bc. M. Zadrobílek,  Ing. P. Háp, Mgr.A. Kulhavá (omluvena),  
                Ing. Roman,  Ing. Kratochvílová (omluvena), Mgr. P. Mazánková, 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. Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje – konečná verze –  
      Ing. V. Šrámek, firma RAEN Praha, Ing.  Roman. 
4. Hospodářsky slabé oblasti – Ing. Roman, RNDr. Kučerová - CEP, Bc. Mlejnek –  
      CEP. 
5. Investiční příležitostí – Ing. Roman, RNDr. Kučerová - CEP, Bc. Mlejnek – CEP. 
6. Evaluační zpráva PRK – Ing. Roman. 
7.  POV 2010 – projednání postupu rozdělení dotací  - Ing. Jireš. 
8. Žádost do 2. výzvy ROP NUTS II SV - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 – projekt 
    CPP KHK II – Ing. Kratochvílová. 
9. Projekt značení kulturních a turistických cílů Královéhradeckého kraje – Ing. Kratochvílová. 
10. Zprávy z veletrhů CR ve 2. pololetí 2009 včetně vyhodnocení dotazníkového šetření  
    veletrhu v Plzni – Ing. Kratochvílová. 

     11. Prezentace výsledné studie "Studie příležitosti souvisejících s realizací záměru 
           výstavby rychlostní silnice R 11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" –  
           Ing. Háp. 
     12. Prezentace výsledků studie "Analýza variant koridorů navržených pro umístění 

     rychlostní silnice R 11 na základě jejich revizního posouzení a prověření v úseku  
    Jaroměř - Trutnov" – Ing. Háp. 

     13. Různé. 
 

 
 
 
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 ruchu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Jireš. 
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USNESENÍ VRRCR/12/167/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Jan Morávek 
4. Ověřovatele zápisu: Ing. RSDr. Otakar Ruml, Mgr. Jiří Štěpán 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 11. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/12/168/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 11. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 7. 
POV 2010 – projednání postupu rozdělení dotací  - Ing. Jireš.  
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál k postupu rozdělení dotací z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na rok 2010. Doporučeno bylo, vzhledem k alokované částce 25,0 mil. Kč 
upřednostnit dotace v dt  1, dt 2 a dt 3 (vazba na dotační strategii kraje). V případě navýšení 
alokované částky v průběhu roku by bylo přistoupeno k dalšímu rozdělení dotací v dt 3 a dt5 s další 
podporou žádostí v dt 1 a dt 2. (Podpoření žádostí podaných v rámci vyhlášení programu 
z vytvořeného zásobníku). 
 
Předsedou VRRCR Ing. Jirešem byla provedena nominace členů do hodnotitelské pracovní skupiny 
pro dt 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů.  
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USNESENÍ VRRCR/12/173/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
           Informaci o postupu rozdělení dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

        kraje na rok 2010. 
        

  
II.  Doporučuje 

Odboru RR – administrátorovi POV postup rozdělení dotací z Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje na rok 2010 následovně: 
dt l                                                8,0 mil. Kč 
dt 2                                               9,0 mil. Kč 
dt 4                                               7,0 mil. Kč 
rezerva administrace ORP        0,8 mil. Kč 
rezervy dofinancování VR        0,2 mil. Kč 
Celkem                                      25,0 mil. Kč 

            
 
III.   Schvaluje 
         Nominaci členů VRRCR do hodnotitelské pracovní skupiny pro vyhodnocení  
         dotačního titulu 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů.  
         Ing. Rostislav Jireš 
         Mgr. Martina Berdychová 
         Mgr. Libor Mojžíš 
         RNDr. Miroslava Holanová 
         Renata Fodorová 

  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 2 
                  Zdržel se: 1 
 
 
K bodu 3. 
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje – konečná verze – Ing. V. Šrámek, 
firma RAEN Praha, Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje – 
aktualizace 209 – konečná verze. Přílohou tohoto materiál byl harmonogram realizace programů, 
možnosti financování programů, priorita jednotlivých navržených programů, řízení realizace 
programů, akční plán ÚEK. Dále pak vypořádání připomínek k ÚEK KHK a vyhodnocení SEA této 
koncepce. 
Komentář k prezentaci materiálu a k jednotlivým kapitolám přednesl Ing. Šrámek, ředitel firmy 
RAEN spol. s r.o. Praha.  
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V diskuzi Ing. Jireš, předseda VRRCR upozornil na důležitost dopracování skupiny opatření 
k zabezpečení stability rozvodných sítí z hlediska masivních výpadků a zálohování prioritních 
objektů.  
Ing. Šrámek sdělil, že je odkaz v Akčním plánu. 
Ing. Ruml upozornil na realizaci fotovoltaických elektráren na území Královéhradeckého kraje, 
převážně umístěné na orné půdě.  
 
USNESENÍ VRRCR/12/169/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 

Územní energetickou koncepci Královéhradeckého kraje. 
  
II.      Doporučuje 
          Územní energetickou koncepci Královéhradeckého kraje zastupitelstvu kraje ke  
          schválení.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 4. 
Hospodářsky slabé oblasti – Ing. Roman, RNDr. Kučerová - CEP, Bc. Mlejnek – CEP. 
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál, týkající se hospodářky slabých oblastí. Formou prezentace byl 
tento materiál představen a okomentován RNDr. Kučerovou a Bc. Mlejnkem. 
Z věcné diskuse vyplynul názor, že 4leté období je krátké pro hodnocení – mohou být velké rozdíly, 
nelze vysledovat všechny trendy. Návrh pro hodnocení minimálně na 10 let.  
Byl uveden příklad bytové záležitosti – holandský faktor. 
RNDr. Kučerová reagovala na tuto skutečnost návrhem vytvoření externí pracovní skupiny pro 
takovéto hodnocení. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/12/170/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
 Informaci a prezentaci k hospodářsky slabým oblastem Královéhradeckého kraje. 

 
 

II.  Doporučuje 
    1. Zpracovateli projednat materiál ve výborech zastupitelstva: 

    Výbor pro životní prostředí a zemědělství; Výbor finanční; popřípadě další  
    výbory ZK. 
    Připomínky předložit oddělení RR k zapracování. 
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2. Po projednání ve výborech zastupitelstva předložit k opakovanému projednání  
    ve VRRCR. 
3. Po projednání VRRCR předložit do zastupitelstva kraje jako informativní zprávu 
    v bodu Různém. 
4. Po schválení materiálu v zastupitelstvu zveřejnění na webu kraje.  
  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 5. 
Investiční příležitostí – Ing. Roman, RNDr. Kučerová - CEP, Bc. Mlejnek – CEP.  
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál, týkající se hospodářky slabých oblastí. Formou prezentace byl 
tento materiál představen a okomentován RNDr. Kučerovou a Bc. K. Šimkem. 
Ing. Jireš, předseda VRRCR upozornil, že se jedná o strategický materiál, který má úzkou vazbu 
k hospodářsky slabým oblastem a bude otázkou připravenosti kraje k nabídce investičních 
příležitostí - podklad pro KÚ, CEP, CzechInvest, apod.. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/12/171/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci a prezentaci investičních příležitostí v Královéhradeckém kraji.  
 
II.  Doporučuje 
    1. Zpracovateli projednat materiál ve výborech zastupitelstva: 

    Výbor pro životní prostředí a zemědělství; Výbor finanční; popřípadě další  
    výbory ZK. 
    Připomínky předložit oddělení RR k zapracování. 
2. Po projednání ve výborech zastupitelstva předložit k opakovanému projednání  
    ve VRRCR. 
3. Po projednání VRRCR předložit do zastupitelstva kraje jako informativní zprávu 
    v bodu Různém. 
4. Po schválení materiálu v zastupitelstvu zveřejnění na webu kraje.  
  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 6. 
Evaluační zpráva PRK – Ing. Roman. 
 
USNESENÍ VRRCR/12/172/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
Členům VRRCR byl prezentován materiál, týkající se evaluační zprávy Programu rozvoje kraje, 
který okomentovala RNDr. Kučerová v jednotlivých okruzích – předmět a kontext evaluace, 
metodika a východiska, hodnocení PRK KHK v letech 2008 – 2010, závěry a doporučení.   
 
I.       Bere na vědomí 
         Evaluační zprávu Programu rozvoje Královéhradeckého kraje.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
                  Nehlasoval: 1 
 
Z jednání se omluvil Mgr. J. Štěpán – odchod 10,45 hod. 
 
 
K bodu 8. 
Žádost do 2. výzvy ROP NUTS II SV - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 – projekt CPP KHK 
II – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána informace o aktuálním stavu přípravy Žádosti do 2. Výzvy ROP 
NUTS II SV – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 CPP KHK II. Komentář přednesla za nepřítomnou 
Ing. Kratochvílovou Mgr. Mazánková po doplnění Ing. Jireše. 
 
USNESENÍ VRRCR/12/174/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost do 2. výzvy ROP NUTS II SV - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 – projekt CPP 

       Královéhradeckého kraje II. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 9. 
Projekt značení kulturních a turistických cílů Královéhradeckého kraje – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál týkající se projektu značení kulturních a turistických cílů 
Královéhradeckého kraje včetně grafického návrhu značení těchto kulturních a turistických míst.  
Za nepřítomnou Ing. Kratochvílovou přednesla komentář Mgr. Mazánková, doplnil Ing. Jireš a Ing. 
Roman. 
 
USNESENÍ VRRCR/12/175/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
          Projekt značení kulturních a turistických cílů Královéhradeckého kraje. Nositelem 
          projektu je Královéhradecký kraj, odbor RR, oddělení cestovního ruchu. Realizátorem  
          projektu je SÚS Hradec Králové. 
       
II.  Doporučuje 
          1. Projekt značení kulturních a turistických cílů Královéhradeckého kraje  
              zastupitelstvu kraje ke schválení. 

    2. Převod alokovaných finančních prostředků z kapitoly 13 ke zhotoviteli. 
 
                   

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 10. 
Zprávy z veletrhů CR ve 2. pololetí 2009 včetně vyhodnocení dotazníkového šetření veletrhu 
v Plzni – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál s podrobnými zprávami o konaných veletrzích v oblasti 
cestovního ruchu ve 2. pololetí 2009 včetně vyhodnocení dotazníkového šeření veletrhu v Plzni. Za 
nepřítomnou Ing. Kratochvílovou přednesla komentář Mgr. Mazánková. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/12/176/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 
 Zprávy z veletrhů CR ve 2. pololetí 2009 včetně vyhodnocení dotazníkového šetření    

veletrhu v Plzni 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11. 
Prezentace výsledné studie "Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby 
rychlostní silnice R 11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" –  Ing. Háp. 
 
Formou komentáře byla členům VRRCR Ing. Hápem představena výsledná studie „Studie 
příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R 11 v území obcí Kocbeře a 
Choustníkovo Hradiště“.  
Ing. Jireš, předseda VRRCR doplnil, že není nutná detailnější prezentace tohoto materiálu, neboť se 
jím bude zabývat seminář, konaný dne 1. 2. 2010. 
Materiály jsou k dispozici u Ing. Hápa. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/12/177/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci o studii "Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru  

       výstavby rychlostní silnice R 11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště"        
 
     
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 12. 
Prezentace výsledků studie "Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní 
silnice R 11 na základě jejich revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř - Trutnov" – 
Ing. Háp. 
 
Formou komentáře byla členům VRRCR Ing. Hápem představena výsledná studie "Analýza variant 
koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R 11 na základě jejich revizního posouzení a 
prověření v úseku Jaroměř - Trutnov". 
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Ing. Jireš, předseda VRRCR doplnil, že není nutná detailnější prezentace tohoto materiálu, neboť se 
jím bude zabývat seminář, konaný dne 1. 2. 2010. 
Materiály jsou k dispozici u Ing. Hápa. 
 
USNESENÍ VRRCR/12/178/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Informaci o studie "Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní 
silnice R 11 na základě jejich revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř - 
Trutnov" 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 13.  
Různé.   
 
K bodu 13.1. 
Časový harmonogram administrace dotačních titulů v oblasti regionálního rozvoje – Ing. 
Roman.  
 
Členům VRRCR byl rozdán v den jednání časový harmonogram administrace dotačních titulů 
v oblasti regionálního rozvoje, který okomentoval Ing. Roman.  
K jednotlivým dotačním titulům bylo doporučeno nominovat členy VRRCR  do hodnotitelské 
pracovní skupiny společně s odpovědnými administrátory daného dotačního titulu.  
 
USNESENÍ VRRCR/12/179/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Časový harmonogram administrace dotačních titulů v oblasti regionálního rozvoje. 
 

II.     Schvaluje 
         Nominaci členů VRRCR do hodnotitelské pracovní skupiny pro vyhodnocení  
         dotačních titulů: 
 
         Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
         Ing. Rostislav Jireš  
         Ing. RSDr. Otakar Ruml 
         Mgr. Jan Morávek 
         Pavel Mucha 
         Ing. Jan Špelda  
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       Profesionalizace svazků obcí 
       Mgr. Martina Berdychová 
       Bc. Karel Klíma 
       Vladislav Friml  
       Ing. Pavlína Peršinová 
       Ing. Jan Špelda  
 
 
       Pořízení, aktualizace a digitalizace ÚP obcí do 500 (popř. 1000 obyvatel) 
       Ing. Rostislav Jireš 
       Petr Luska 
       Ing. RSDr. Otakar Ruml 
       Ing. Pavlína Peršinová 
       Ing. Jan Špelda  
 
 
Náhradník za VRRCR pro všechny dotační tituly je Mgr. Libor Mojžíš. 
 
Z jednání se omluvil Mgr. L. Mojžíš – odchod 11,50 hod. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 13.2. 
Žádost firmy REKOM Nový Bydžov, a.s. – darování 50 % půjčky – Ing. Roman.  
 
Firma REKOM Nový Bydžov, a.s. obdržela v rámci dotačního titulu PRK SPD 200701/11 půjčku 
na realizaci projektu “Školící středisko v Barchůvku“. Na tento projekt firma žádala o dotaci 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest, z operačního programu 
Podnikání a inovace – program Školící střediska – Výzva I. 
Půjčka od Královéhradeckého kraje byla využita na projektovou dokumentaci. MPO zamítlo žádost 
o poskytnutí dotace na daný projekt. Výše 50 % půjčky byla Královéhradeckému kraji vrácena. 
Další smluvní podmínky umožnily možnost darování půjčky ve zbývající výši, o kterou firma 
REKOM Nový Bydžov, a.s. požádala 18. 12. 2009 poskytovale dotace. 
Po posouzení výše citovaného VRRCR nedoporučil darování 50 % půjčky firmy REKOM, a.s.. 
 
USNESENÍ VRRCR/12/180/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I.  Bere na vědomí 
Žádost firmy REKOM Nový Bydžov, a.s. na darování 50 % půjčky. 
 

 
II.  Nedoporučuje 

Žádost firmy REKOM Nový Bydžov, a.s. na darování 50 % půjčky. 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 13.3. 
Účelová dotace Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení Královéhradeckého kraje ve výši 
2,0 mil. Kč – Ing. Roman.  
 
Členové VRRCR byli informováni o návrhu na poskytnutí účelové dotace na „Zvýšení odborné 
způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a 
okresní sdružení Královéhradeckého kraje“ ve výši 2,0 mil. Kč. Tento návrh bude předmětem 
projednání odboru RR a odboru GaD – ve věci možnosti použití finančních zdrojů (kapitola 13 
nebo 39). 
 
USNESENÍ VRRCR/12/181/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 

Informaci o stažení materiálu z programu zastupitelstva 28. 1. 2010 k Účelové dotaci 
Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení Královéhradeckého kraje ve výši 2,0 mil. 
Kč. 
 

 
II.  Doporučuje 

Účelovou dotaci Zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace SDH Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a okresní sdružení Královéhradeckého kraje ve 
výši 2,0 mil. Kč po projednání odboru RR a GD předložit VRRCR dne 18. 2. 2010 k
novému projednání a následnému doporučení zastupitelstvu ke schválení. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 



 Strana 12 (celkem 13)

 
K bodu 13.4. 
Aktualizace PRK a dílčí dokument Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje  - 
„venkovský prostor“ - Ing. Roman.  
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš informoval členy VRRCR o přípravě na aktualizaci strategického 
dokumentu – Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010.   
Jako samostatný dokument, navazující na PRK KHK, je Program obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013. 
Tento dokument by v reálu podléhal aktualizaci až v roce 2013 na další období.  
Vzhledem k tomu, že stávající hranice počtu obyvatel 2 000  a další podmínky pro přijetí žádosti o 
dotaci v tomto dotačním programu je předmětem diskuze, bylo doporučeno reagovat na tyto 
skutečnosti formou připomínek. Pokud budou připomínky akceptovatelné, bude tento dokument - 
POV aktualizován společně s PRK KHK. 
 
USNESENÍ VRRCR/12/184/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere na vědomí 

Zahájení prací a Programu rozvoje Královéhradeckého kraje a dílčího dokumentu 
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013. 
 
 

 
II.  Doporučuje 

Náměty a připomínky k zapracování do aktualizace PRK a POV Královéhradeckého  
předložit odboru RR – oddělení regionálního rozvoje – kontakt: Ing. Roman. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
Z jednání se omluvil Bc. K. Klíma  – odchod 12,05 hod. 
 
 
 
K bodu 13.5. 
Informace o světovém poháru a mistrovství světa horských kol – Pec p. Sn., světový pohár ve 
sjezdu žen – Špindlerův Mlýn - Ing. Jireš. 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš informoval přítomné o návrhu zabezpečení a finanční podpory 
cestovního ruchu ve výši 0,5 mil. Kč pro konání světového poháru a mistrovství světa horských kol 
v Peci p. Sn.. Bude zařazeno v marketinkové podpoře projektu Cílená prezentace 
Královéhradeckého kraje II v letech 2010 – 2013. 



 Strana 13 (celkem 13)

Informace o světovém poháru  ve sjezdu žen ve Špindlerově Mlýně, finanční podpora ve výši 1,0 
mil. Kč – propagační opatření. Bude zařazeno v marketinkové podpoře projektu Cílená prezentace 
Královéhradeckého kraje II v letech 2010 – 2013. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/12/184/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Informaci o konání světového poháru a mistrovství světa horských kol – Pec p. Sn., 
světového poháru ve sjezdu žen – Špindlerův Mlýn. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
Ostatní informace: 
 
Pozvánka na odborný seminář pro členy zastupitelstva KHK dne 1. 2. 2010: 
„Analýza variant koridorů navržených pro umístění rychlostní silnice R11 na základě jejich 
revizního posouzení a prověření v úseku Jaroměř – Trutnov“. 
„Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí 
Kocbeře a Choustníkovo Hradiště“.  
 
Regiontour – doprovodný program. 
 
Pozvánka – „Setkání nejen dříve narozených“ – u příležitosti otevření sálu po rekonstrukci v obci 
Vysoká Srbská – 23. 1. 2010 – účast Vladislav Friml.  
 
Přílohy k zápisu: 
Harmonogram administrace POV 2010 
Harmonogram administrace dotačních titulů 2010 
 
Řádné jednání VRRCR 18. 2. 2010 v 9,30 hodin – změna vyhrazena. 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing., RSDr. Otakar Ruml                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Štěpán                                                   ………………………... 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
Jednání skončeno: 12:20 hodin 
 


