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Zápis 
z 20. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 21. 10. 2010 v 9,30 hodin v zasedací místnosti rady  
N2 903 v budově KÚ. 

  
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Štěpán Ph.D., Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, J. Gangur,  
                 Ing., RSDr. Ruml, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni: Mgr. Morávek, Ing. Derner, Ing. Bradík, V. Hlostová 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek, Ing. Soběslav - nepřítomen, Ing. Špelda, Ing. Zadrobílek - omluven, 

Ing. Pacák, Ing. Háp, |DiS. Hofmanová - nepřítomna,  Mgr.A. Kulhavá, Ing. 
Roman, Ing. Kratochvílová 

                               
Program:  

 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Projekt „Česko jede“ – Ing. Roman. 
4. Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Královéhradeckého kraje na rok 2010 – Ing. Roman. 
5. Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky – SPOV – Holovousy – Ing. Roman. 
6. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Holovousy ve výši 80 tis. Kč na 

dofinancování projektu – publikace „O obnově venkova“ – Ing. Roman.  
7. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV KHK  na rok 2010 – Ing. Jireš,  

R. Fodorová. 
8.   Vyhodnocení veletrhů za I. pololetí 2010 – Ing. Kratochvílová. 
9.   Návrh účasti KHK na výstavách, veletrzích a workshopech v roce 2011 – Ing. 
      Kratochvílová. 
10. Stanovení postupu pro vyhodnocení dotačního titulu „Podpora destinačního  
     managementu v turisticky významných územních“ – 2. část – Ing. Kratochvílová.  
11. Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
12. Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013- Ing. Špelda. 
13. Změna účelu dotace poskytnuté na projekt „Nový územní plán obce Olešnice v Orlických  
     horách - průzkumy a rozbory“ – Ing. Špelda. 
14. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje aktuální informace o stavu pořízení 
      zásad, obsah stanoviska MMR, termín a proces veřejného projednání zásad, resp. proces 
      řízení opatření obecné povahy – Ing. Háp. 
15. Návrh rámcového programu jednání VRRCR na rok 2011 – Ing. Jireš.     
16. Různé. 
 
      
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
USNESENÍ VRRCR/20/317/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I. Schvaluje  
1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi:  Mgr. Martina Berdychová 
4. Ověřovatele zápisu: Ing.,RSDr. Otakar Ruml, Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 19. jednání VRRCR. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/318/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 19. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Projekt „Česko jede“ – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál týkající Projektu „Česko jede“. Asociace 
turistických regionů ČR oslovila všechny kraje v rámci ČR se záměrem projektu pod tímto názvem, 
který si klade za cíl podpořit prezentaci a propagaci cykloturistiky na národní úrovni. Cílem 
projektu je vytvoření jednotného národního portálu, zaměřeného na cykloturistiku, včetně 
mapových podkladů. Součástí je marketingová kampaň v tuzemsku i zahraničí. Účast projektu bude 
mít dopad do rozpočtu kraje v roce 2011 finanční částkou ve výši 75 000 Kč z kapitoly 39 – 
regionální rozvoj.  
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USNESENÍ VRRCR/20/319/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí  
          Projekt „Česko jede“ včetně uvolnění finanční podpory ve výši 75 000 Kč z kapitoly 39 –  
          regionální rozvoj.  
            
II.      Doporučuje 
          Projekt „Česko jede“ včetně uvolnění finanční podpory ve výši 75 000 Kč z kapitoly 39 –  
          regionální rozvoj zastupitelstvu ke schválení. 
      
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Královéhradeckého kraje na rok 2010 – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál, týkající účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2010. Podrobná důvodová zpráva 
objasňuje čerpání přidělených finančních prostředků z MV – generálního ředitelství HZS ČR na 
výdaje jednotek SDH.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/320/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.      Bere na vědomí  
         Účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  
         Královéhradeckého kraje na rok 2010. 
 
II.  Doporučuje 
           Účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
           Královéhradeckého kraje na rok 2010 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 5. 
Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky – SPOV – Holovousy – Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky – SPOV – Holovousy. 
Vzhledem k tomu, že projekt je ukončen, profinancován a byl poskytovatelem dotace stanoven 
termín o předložení žádosti o platbu, který byl následně ze strany poskytovatele dotace přesunut na 
letošní rok, podal SPOV žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky. Do dnešního dne nebyla ze 
strany SZIF ukončena administrace žádosti o proplacení nákladů projektu.  
VRRCR doporučil na žádost dlužníka uzavřít novou smlouvu o převodu půjčky v plné výši 
1 300 000 Kč s termínem plnění ve prospěch věřitele k termínu nejpozději do 30. 8. 2011. 
Doplňující vysvětlení přednesla Mgr. Martina Berdychová, předsedkyně krajské organizace SPOV. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/321/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky – Krajské organizace Spolku pro 

obnovu venkova Královéhradeckého kraje se sídlem v Holovousích. 
 
 

II.  Doporučuje 
          Návrh na prodloužení termínu splatnosti půjčky – Krajské organizace Spolku pro 
          obnovu venkova se  sídlem v Holovousích zastupitelstvu ke schválení. 
           
           
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  Nehlasoval: 1 - podjatost 
                  
 
 
K bodu 6. 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Holovousy ve výši 80 tis. Kč na 
dofinancování projektu – publikace „O obnově venkova“ – Ing. Roman.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
obci Holovousy ve výši 80 tis. Kč na dofinancování projektu – publikace „O obnově venkova“. 
Jedná se o publikaci polského autora, který ji již prezentoval na setkání škol obnovy venkova, kdy 
náměty na obnovu venkova jsou inspirativní, inicioval SPOV Královéhradeckého kraje vydání této 
publikace v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že finanční možnosti SPOV jsou omezené, žádá 
obec Holovousy, ve které má SPOV své sídlo, o finanční podporu. Doplňující informace sdělila 
Mgr. Martina Berdychová, předsedkyně Krajské organizace SPOV. 
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USNESENÍ VRRCR/20/322/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 

Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Holovousy ve výši 80 000 Kč 
s uvolněním z kapitoly 39 – regionální rozvoj na dofinancování projektu – publikace  
„O obnově venkova“. 

     
II.  Doporučuje 
           Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Holovousy ve výši 80 000 Kč  
           s uvolněním z kapitoly 39 – regionální rozvoj na dofinancování projektu – publikace  
          „O obnově venkova“ zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  Nehlasoval: 1 - podjatost 
 
 
 
 
Předřazen bod  16.1. z bodu 16) Různé. 
 
 
K bodu 16.1. 
Účelová půjčka ve výši 12,0 mil. Kč Vodovodnímu svazu se sídlem v Solnici na projekt 
„vodovod Císařská studánka“. 
 
Královéhradecký kraj poskytl na základě žádosti a následně uzavřené smlouvy ze dne  11. 11. 2008 
Vodovodnímu svazu se sídlem v Solnici půjčku ve výši 12,0 mil. Kč na projekt „vodovod Císařská 
studánka“. 
 
Dne 18. 10. 2010 proběhla veřejnoprávní kontrola na čerpání účelové půjčky se závěrem, že dlužník 
vyvolá jednání s představiteli Královéhradeckého kraje k projednání návrhu formy umořování 
dluhů. 
 
Po tomto jednání bude materiál předložen na nejbližším zasedání VRRCR k novému projednání.  
 
Usnesení nebylo přijato, pouze jako informace. 
 
 
 
 
 
 



 Strana 6 (celkem 13)

K bodu 7. 
Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV KHK  na rok 2010 – Ing. Jireš,  
R. Fodorová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě důvodovou zprávu k návrhu na rozdělení 
disponibilních prostředků POV KHK na rok 2010. Bližší komentář přednesla R. Fodorová 
s objasněním navržených dotací pro jednotlivé žadatelé. K dispozici bylo celkem 3 352 800 Kč, což 
umožnilo navýšení alokovaných prostředků na celkovou částku v roce 2010 na výši 48 852 Kč a 
pokrytí 199 dotací z 256 podaných žádostí.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/323/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova  
          Královéhradeckého kraje na rok 2010.   
  
II.  Doporučuje 
          Návrh na rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova  
          Královéhradeckého kraje na rok 2010 zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  Nehlasoval: 1 - podjatost 
 
 
K bodu 8. 
Vyhodnocení veletrhů za I. pololetí 2010 – Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě podrobné vyhodnocení účasti Královéhradeckého 
kraje – oddělení cestovního ruchu na veletrzích, prezentačních a propagačních akcích za rok 2010. 
Celkem bylo 6 tuzemských a 12 zahraničních veletrhů, 1 tuzemská a 2 zahraniční prezentační akce.  
Prezentace kraje směřovala jednak na podporu domácího cestovního ruchu, ale také na zahraniční 
trhy, vzhledem k poklesu návštěvnosti zahraničních turistů v posledních letech z významných 
zdrojových zemí pro KHK. Jednalo se zejména o cílové destinace blízké ČR – Německo, Polsko, 
Holandsko vč. Bruselu, Slovensko a nedaleké  Maďarsko. Výjimku tvořila pouze prezentace 
v Moskvě a Petrohradu se zacílením na ruského turistu, který se stává v posledních letech 
významným zdrojem příjmů v místech, která navštíví. 
Vzhledem k nepříznivému trendu vývoje návštěvnosti v posledních letech považuje oddělení 
cestovního ruchu za účelné v účasti na veletrzích, prezentačních a propagačních akcích pokračovat, 
i když roste význam vyhledávání dovolených na internetu, hlavně mladými lidmi. Přesto význam 
veletrhů stále trvá, je zapotřebí se připomínat, účastnit se veletrhů, které navštěvují odborníci, „jít 
naproti“ veřejnosti.  Oddělení CR má zájem pokračovat v orientaci na německého, polského, 
holandského a ruského turistu. 
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USNESENÍ VRRCR/20/324/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informace o vyhodnocení veletrhů za I. pololetí 2010. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 9. 
Návrh účasti KHK na výstavách, veletrzích a workshopech v roce 2011 – Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh účasti Královéhradeckého kraje na 
výstavách, veletrzích a workshopech v roce 2011.  
  
Královéhradecký kraj se každoročně účastní veletrhů, výstav a prezentačních akcí, které směřují 
k propagaci území Královéhradeckého kraje a zvýšení jeho návštěvnosti. Cílem je vybudovat 
dobrou image tohoto území, kam by se návštěvníci opakovaně a rádi vraceli. Prezentaci na 
tuzemských i zahraničních trzích považujeme za potřebnou i vzhledem k situaci posledních let, kdy 
byl zaznamenán pokles příjezdů zahraničních turistů hlavně z našich významných zdrojových zemí 
Německa, Polska, Holandska. 
 
Na základě vyhodnocení účasti na veletrzích, výstavách, workshopech a prezentačních akcích 
z předchozích let, dále v návaznosti na udržitelnost projektu „Cílená prezentace a propagace KHK 
jako celku I“ a v návaznosti a v souladu s projektem „Cílená prezentace a propagace KHK jako 
celku II“ podaného do ROP NUTS II SV (z tohoto projektu bude hrazena účast na 5 tuzemských 
veletrzích - Tourism Expo Olomouc, Euroregiontour Jablonec nad Nisou, Dovolená Ostrava, ITEP 
Plzeň + 1, dále  účast na 2 prezentačních  akcích v obchodních centrech v Polsku, 2 prezentačních 
akcích v Německu, uspořádání 1 press tripu pro ruskou klientelu)  navrhujeme pro rok 2011 účast 
na následujících  veletrzích, výstavách,  workshopech a prezentačních akcích dle důvodové zprávy. 
 

USNESENÍ VRRCR/20/325/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh účasti KHK na výstavách, veletrzích a workshopech v roce 2011. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 10. 
Stanovení postupu pro vyhodnocení dotačního titulu „Podpora destinačního  
managementu v turisticky významných územních“ – 2. část – Ing. Kratochvílová.  
 
Členové VRRCR byli požádáni o účast pro vyhodnocení dotačního titulu „Podpora destinačního 
managementu v turisticky významných územních“ – 2. část. 
Vybráni byli dva členové VRRCR – Vladimír Friml, Petr Luska. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/326/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
         Stanovení postupu pro vyhodnocení dotačního titulu „Podpora destinačního  
         managementu v turisticky významných územních“ – 2. část. 
 
II.     Schvaluje 
         Nominaci Vladimíra Frimla a Petra Lusku za VRRCR, zástupce oddělení cestovního  
         ruchu a zástupce odboru grantů a dotací pro vyhodnocení dotačního titulu „Podpora  
         destinačního managementu v turisticky významných územních“ – 2. část. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  
 
K bodu 11. 
Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace z činnosti oddělení cestovního ruchu:   

1) Presstripu pořádáného v rámci projektu Cílená prezentace se zúčastnil i  redaktor 
holandského časopisu, zaměřeného na propagaci cestovního ruchu: Camper Reis Magazine. 
 Prezentaci, kterou na základě tripu uvedl, byla zaslána k nahlédnutí. Vyjde ještě jedna 
obdobná  prezentace se zaměřením na Krkonoše.   

2) Na příštím jednání VRRCR budou předloženy  tiskové výstupy projektu – brožura Kultura 
v KH kraji, Gastrospeciality  v KHK a  nové DVD.  

  
 
USNESENÍ VRRCR/20/327/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Informace z oddělení cestovního ruchu 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 

 
 
K bodu 12. 
Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013- Ing. Špelda. 
 
Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením RK/21/1051/2010 ze dne 15. 9. 2010 uložila 
Centru EP p. o. aktualizovat Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2010-2013 (dále jen 
Dotační strategie). Odbor grantů a dotací oslovil věcně příslušné odbory KÚ a předložil 
zpracovateli jejich navržené změny. Centrum EP p. o. změny zapracovalo do aktuální verze, která je 
přílohou tohoto usnesení. Změny se týkají zejména minimální a maximální výše dotace na žádost, 
implementace nových dotačních programů a přesunů dotačních programů v jednotlivých opatřeních 
Dotační strategie. Veškeré změny jsou v souladu s podmínkami dotačních programů, které budou 
schváleny na prosincovém zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 
Z věcné diskuze vyplynul návrh na doplnění: 

1. Akční plán – Priorita B – cestovní ruch, Opatření II, Bod 6) – stáže studentů gastro, 
hotelových a cestovního ruchu; 

2. Stanovit podporu u cyklobusů – maximální podíl Královéhradeckého kraje ve výši 90 % 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/328/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí 
         Aktualizaci Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013. 
 
II.  Doporučuje 
          Aktualizaci Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 zastupitelstvu ke  
          schválení po zapracování požadavků: 

1. Akční plán – Priorita B – cestovní ruch, Opatření II, Bod 6) – stáže studentů gastro, 
hotelových a cestovního ruchu; 

2. Stanovit podporu u cyklobusů – maximální podíl Královéhradeckého kraje ve výši  
90 %. 

3.  
         Stezky pro rekreační  
          a terénní cyklistiku –  
         singltreky  

svazky obcí a právnické 
osoby 50 000 4 500 000 

75% 
UNP 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 

 
 
K bodu 13 
Změna účelu dotace poskytnuté na projekt „Nový územní plán obce Olešnice v Orlických  
horách - průzkumy a rozbory“ – Ing. Špelda. 
 
Královéhradeckému kraji byla dne 7. 9. 2010 doručena žádost obce Olešnice v Orlických horách o 
změnu účelu využití dotace ve výši 20 400,- Kč poskytnuté na projekt „Nový územní plán obce 
Olešnice v Orlických horách - průzkumy a rozbory“ (Příloha č. 1). Dotace byla poskytnuta v rámci 
krajského dotačního programu RRD 032010 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů 
obcí do 500 obyvatel. Obec Olešnice v OH z důvodu výše přidělené dotace (20 400,- Kč) žádá o 
schválení využití dotace na tvorbu změny č. 2 územního plánu obce před vypracováním nového 
územního plánu. Předmětem změny č. 2 ÚP je vybudování čerpací stanice a vybudování občanské 
vybavenosti obce – sportovního areálu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/329/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Změnu účelu dotace poskytnuté na projekt „Nový územní plán obce Olešnice v  
          Orlických horách - průzkumy a rozbory“. 
 
II.       Souhlasí 
           Se změnou účelu projektu “Nový územní plán obce Olešnice v Orlických horách –  
           průzkumy a rozbory“ na „Tvorbu změny č. 2 územního plánu obce před vypracováním  
           nového územního plánu“ s využitím účelu poskytnuté dotace ve výši 20 400 Kč. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 

 
K bodu 14. 
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje aktuální informace o stavu pořízení 
zásad, obsah stanoviska MMR, termín a proces veřejného projednání zásad, resp. proces 
řízení opatření obecné povahy – Ing. Háp. 
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K bodu vystoupili Ing. Milan Pacák – vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu a Ing. 
Petr Háp, vedoucí oddělení územního plánování. Přítomným představili dosavadní výsledky 
v postupu prací na pořízení Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a věnovali se i 
problematice některých konkrétních řešení na úseku dopravy, a to jak v oblasti rozvoje silniční tak i 
železniční sítě. Současně byla přítomným i přiblížena problematika způsobu zapracování záměrů 
vyplývajících z Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje.  Poté proběhla diskuze a byly 
zodpovězeny dotazy přítomných. 
Dokončení celého procesu se předpokládá v roce 2011.  
Ing. Jireš požádal o doplnění informace o zadání studie Choustníkovo Hradiště – Kocbeře. 
 
USNESENÍ VRRCR/20/330/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí 
          Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje aktuální informace o stavu pořízení  
          zásad, obsah stanoviska MMR, termín a proces veřejného projednání zásad, resp.  
          proces řízení opatření obecné povahy. 
 
  
 
 
 
  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 

 
K bodu 15. 
Návrh rámcového programu jednání VRRCR na rok 2011 – Ing. Jireš.     
 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš předložil členům návrh rámcového programu jednání VRRCR na rok 
2011 s tím, že termíny jednotlivých zasedání budou projednány na listopadovém zasedání VRRCR. 
Dále bylo doporučeno na II. pololetí roku připravit mimořádné zasedání VRRCR k Česko – polské 
spolupráci.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/331/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Schvaluje 
          Návrh rámcového programu jednání VRRCR na rok 2011. 
 
            
  
 
 
 
  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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16) Různé. 
 
K bodu 16.2. 
Přehled o výši finančních prostředků v POV KHK od roku 2004 – 2010 – Ing. Jireš. 
 
Ing. Jireš informoval přítomné členy o přehledu finančních prostředků v Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje od roku 2004 – 2010. Konstatoval vzrůstající tendenci. Podotknul, že přes 
navrženou alokaci POV na počátku roku 2010 ve výši 25,0 mil. Kč, byl program navýšen v průběhu 
roku o 23,8 mil. Kč, tj. na celkovou částku 48,8 mil. Kč. Upozornil však na rok 2009, kdy z těchto 
alokovaných prostředků ve výši 50,0 mil. Kč bylo použito 700 tis. Kč na účelové dotace. 
 
USNESENÍ VRRCR/20/332/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Informaci o výši finančních prostředků v POV Královéhradeckého kraje od roku  
          2004 – 2010. 
 
  
 
 
 
  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 16.3. 
Změna projektu – Prezentačně propagační akce v Podkrkonoší – Ing. Špelda  
 
Sdružení měst a obcí Podzvičinsko požádalo o schválení změny akce v projektu „Prezentačně 
propagační akce v Podkrkonoší“ z důvodů, že v čase konání této akce bylo velmi nepříznivé 
počasí a akce s názvem „Otvírání turistické sezóny na Zvičině“ nemohla být zrealizována. Tato 
akce bude nahrazena akcí „Slavnostní otevření Zvičinských vyhlídek na Zvičině“ a finanční 
prostředky budou použity dle rozpočtu žádosti. 
 
USNESENÍ VRRCR/20/333/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.       Bere na vědomí 
          Změnu projektu – Prezentačně propagační akce v Podkrkonoší z projektu „Otvírání  
          turistické sezóny na Zvičině“ na „Slavnostní otevření Zvičinských vyhlídek na  
          Zvičině“. 
 
II.       Schvaluje 
           Změnu projektu – Prezentačně propagační akce v Podkrkonoší z projektu „Otvírání  
           turistické sezóny na Zvičině“ na „Slavnostní otevření Zvičinských vyhlídek na  
           Zvičině. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                  Nehlasoval: 1 - podjatost 
          
 

Z jednání VRRCR se omluvili Mgr. Štěpán, Ph.D. a Mgr. Mojžíš (11,20 hod.) 
 
 
K bodu 16.4. 
Grantové a dílčí programy odvětví regionálního rozvoje – kapitola 13 – Mgr.A. Kulhavá. 
 
Členům VRRCR byl v den jednání VRRCR rozdán přehled grantových a dílčích programů odvětví 
regionálního rozvoje – kapitola 13.  
 
USNESENÍ VRRCR/20/334/2010   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.       Bere na vědomí 
          Přehled grantových a dílčích programů odvětví regionálního rozvoje – kapitola 13. 
 
  
 
 
 
  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 

Příloha: 
Přehled o výši finančních prostředků v POV KHK od roku 2004 – 2010. 
 
Jednání VRRCR 11. 11 2010 v 9,30 hodin – KÚ 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu:    Ing., RSDr. Otakar Ruml                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu:   PhDr., Jiří Štěpán, PhD.                                    ………………………... 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
Jednání skončeno: 12,00 hodin 
 


