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Zápis 
 
z 28. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 14. 6. 2011 v 9, 30 hodin v zasedací místnosti  N2 903 v budově KÚ. 

  
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, PhDr. Štěpán Ph.D, Mgr. Berdychová,  
                  J. Gangur, Ing., RSDr. Ruml, V. Hlostová, V. Friml, M. Vlasák  
Omluveni: Bc. Klíma, Ing. Derner, Mgr. Mojžíš 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, Ing. Soběslav - nepřítomen, Ing,. Háp, Ing. Macková, 
                 Mgr.A. Kulhavá - omluvena, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová, Bc. I. Nekovářová 
                  
                                                                                           
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Informace o přípravě vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – Ing. Petr 

Háp. 
4. Aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje  – Ing. Petr Háp. 
5. Akční plán územní energetická koncepce KHK – Ing. Miloslav Roman. 
6. Vyhodnocení veletrhů za1.pololetí 2011 – Ing. Vlasta Kratochvílová, Ing. Miloslav Roman. 
7. Informace o realizaci projektu CPP KHK II (v případě vybrání k financování) – Ing. Vlasta 

Kratochvílová. 
8. Informace o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem – Ing. Miloslav 

Roman. 
9. Různé. 

9.1. Účelová dotace na podporu vybavení pro obce s JPO pro rok 2011 Město Týniště nad  
        Orlicí – Ing. Roman. 
9.2. Projekt Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný v rámci výzvy Fondu 
       mikroprojektů Euroregionu Glacensis – Ing. Roman. 

 
Předseda VRRCR Ing. Rostislav Jireš pověřil řízením VRRCR Mgr. Martinu Berdychovou. 
     
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/28/425/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

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

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Mgr. Martinou Berdychovou, pověřenou řízením VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu 
z 27. jednání VRRCR. 
 
Úkol: 
Usnesení VRRCR/27/442/2011  ze dne 14. 4. 2011 v části II. ukládá členům hodnotitelské 
komise předložit návrh podpor MAS na jednání VRRCR 18. 8. 2011 – trvá. 
 
Technologické centrum Hradec Králové – finanční příspěvek. Materiál bude předložen 
k projednání 14. 6. 2011 – trvá. 
 
            
USNESENÍ VRRCR/28/426/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 26. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Informace o přípravě vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – Ing. Petr 
Háp. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh o Přípravě vydání Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje. 

 
 

Návrh Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje byl projednán s veřejností dne 1. 2. 2011. 
Během I. čtvrtletí 2011 byly postupně ve spolupráci s dotčenými orgány vyhodnoceny jednotlivé 
námitky a připomínky. V současné době probíhají práce úpravě právní formy Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje jako opatření obecné povahy (dále jen „zásad“).  
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Pořizovatel za nezbytné seznámit prostřednictvím semináře zastupitele Královéhradeckého kraje 
s obsahem Zásad územního rozvoje a s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem rozhodnutí o 
námitkách, podaných k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje, které se konalo 1. února 2011.  
Zmíněný seminář pro členy zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční v pátek  
17. června od 10:00 hodin v zasedacím sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje N2.906. 
 
V průběhu jednání se dostavil P. Luska a J Štěpán. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/28/427/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.         Bere na vědomí  
            Informace o přípravě vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.  
             
                                        
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje – Ing. Petr Háp. 
 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě aktualizaci územně analytických podkladů 
Královéhradeckého kraje.  
Aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje byla, vzhledem k náročnosti 
celé agendy, zpracovávána souběžně s pořizováním aktualizací územně analytických podkladů obcí. 
Krajský úřad se podílel na pořízení aktualizací územně analytických podkladů obcí jednak 
zajištěním jednotné platformy pro vytvoření digitální databáze shromažďovaných podkladů pro 
rozbory udržitelného rozvoje území, a dále zajištěním velké části datových podkladů.  
Zpracovávání aktualizace územně analytických podkladů poskytuje vstupní data a podklady pro 
souběžně zpracovávané zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, a dále reaguje na dílčí 
výstupy z  pořizovaných zásad územního rozvoje – zejména v části záměrů na provedení změn 
v území.  
Územně analytické podklady se doplňují a aktualizují průběžně na základě nových údajů o území, 
za další dva roky se pořídí jejich nová úplná aktualizace.  
Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje se po projednání v zastupitelstvu a zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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USNESENÍ VRRCR/28/428/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.        Bere na vědomí  
           Informaci o aktualizaci územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje. 
            
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0  
 
 
 
K bodu 5. 
Akční plán Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje – Ing. Miloslav Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh Akčního plánu územní energetické 
koncepce Královéhradeckého kraje. 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje byla dne 25. března 2010 usnesením číslo 
ZK/12/820/2010 schválena Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje (dále jen 
„ÚEK“). Zároveň Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tímto usnesením schválilo i její Akční 
plán. 
S ohledem na probíhající změny v oblasti spotřeby, zásobování palivy, energiemi, přijímanými 
opatřeními v rámci evropského společenství a celosvětovými trendy v oblasti energetiky životního 
prostředí bylo navrženo aktualizovat ÚEK Královéhradeckého kraje. Její aktualizace byla 
zpracována v návaznosti na předcházející koncepci v rozsahu, způsobu a formě dané zákonem č. 
406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, nařízením 
vlády č. 195/2001 Sb., Vyhlášky 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů 
chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, a 
podmínky pro určení energetických zařízení. 
 
Východiskem pro aktualizaci ÚEK byly současně následující dokumenty: 

- Státní energetická koncepce (2004)   
- Návrh aktualizace Státní energetické koncepce (prosinec 2009)   
- Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje (2004)   
- Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje   
- Strategie rozvoje kraje 2006 -2015   
- Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010  
- Integrovaný krajský program snižování emisí  
- Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje  
- Územní plány velkých územních celků a další. 

 
Vize a cíl aktualizace zpracované ÚEK Královéhradeckého kraje: 

- Energetická bezpečnost a spolehlivost  
- Zlepšení ekologické situace v kraji  
- Snížení energetické náročnosti 
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Navržen k další spolupráci a k vyhodnocení Akčního plánu zpracovatel ÚEK KHK a Akčního plánu 
-  společnost RAEN spol. s r.o.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/28/429/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. Bere na vědomí 
      Akční plán Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje. 
 

 
                  
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                                   
 
 
K bodu 6. 
Vyhodnocení veletrhů za1.pololetí 2011 – Ing. Vlasta Kratochvílová, Ing. Miloslav Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě informace o konání veletrhů za I. pololetí 2011 
v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje. 
 
Cestovní ruch: 
Královéhradecký kraj prezentoval nabídku cestovního ruchu v roce 2011 na následujících veletrzích 
a prezentačních akcích zaměřených na cestovní ruch: 
6 tuzemských veletrzích  - Regiontour Brno, Holiday World Praha, Tourism Expo Olomouc, 
Infotour a cykloturistika Hradec Králové, Euroregiontour Jablonec nad Nisou, Dovolená Ostrava 
1 tuzemské prezentační sportovní akci – Světový pohár žen v alpském lyžování Špindlerův Mlýn  
7 zahraničních veletrzích - Reisemarkt Dresden, CBR Mnichov, ITB Berlín, Vacances Brusel, TT 
Varšava, Slovakiatour Bratislava, GLOB Katowice 
1 zahraniční prezentační akce – Opole – hlavní náměstí  
Vzhledem k nepříznivému trendu vývoje návštěvnosti v posledních letech, považujeme  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.  
Máme zájem pokračovat v orientaci na německého, polského, holandského a ruského turistu. Aby 
byl splněn účel prezentace, je zapotřebí připravit balíčky „šité na míru“ pro každou klientelu. 
Propagační materiály by měly být doplněny katalogem ubytování, který je vyžadován na všech 
veletrzích, ať již v tuzemsku nebo zahraničí. Problém vydání tohoto materiálu vidíme nejen ve 
finančních prostředcích, ale také ve veřejné podpoře.  
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Regionální rozvoj: 
Na výstavišti v Praze Letňanech se uskutečnil ve dnech 25. – 27. 3. 2011 již druhý ročníku veletrhu 
FOR BIKES.  Na výstavní ploše 12 460 m2 bylo připraveno pro fanoušky cyklistiky celkem 123 
expozic. Od pátku do neděle si přišlo prohlédnout jarní veletrh cyklistiky v Praze více jak 18 000 
návštěvníků. Se svojí expozicí se zde prezentoval rovněž Královéhradecký kraj. Zájemcům byla 
k dispozici obrazová prezentace a tiskový materiál „Labská stezka v Královéhradeckém kraji“, 
charakterizující jednu z páteřních cyklotras pod označením KČT č. 24 vedoucí povodím řeky Labe. 
 
Královéhradecký kraj již poněkolikáté představil ve dnech 12. – 16. dubna 2011 v Brně na veletrhu 
investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech – URBIS INVEST 2011, zaměřeném na 
problematiku rozvoje krajů, měst a obcí a investičních příležitostí v regionech. Kromě komerčních 
nemovitostí prezentovaly jednotlivé regiony i rozvojové plány a inovační strategie. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/28/430/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
        Informace o vyhodnocení veletrhů za1.pololetí 2011 v oblasti cestovního ruchu a  
        regionálního rozvoje. 

 
              
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                   
 
K bodu 7. 
Informace o realizaci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje II  
(v případě vybrání k financování) – Ing. Vlasta Kratochvílová. 
 
Členům byla zaslána informace k realizaci projektu CPP KHK II na období července – září. 
Aktivity na červenec – září 2011. 
 
Datový sklad – (VZ - zjednodušené podlimitní řízení) 
Setkání informačních center 
Prezentace v Polsku a Německu 
 
 
USNESENÍ VRRCR/28/431/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
         Informaci o realizaci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého  
         kraje II.         
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Informace o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem – Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě informaci o aktuálním stavu půjček poskytnutých 
Královéhradeckým krajem.  
 
Sdružení Ondra pro pomoc postiženým dětem, o.s. 
Spis předán Interním sdělením dne 24. 8. 2009 odboru VZ, majetkovému oddělení k vymáhání výše 
uvedené pohledávky.  
 
TJ Montas Hradec Králové o.s. 
Usnesením ZK/14/930/2010 byla schválena dohoda o plnění dluhu ve výši 409.360 Kč ve 40-ti 
čtvrtletních splátkách po 10.234 Kč. Splátky jsou na účet věřitele dlužníkem realizovány. 
 
Vodovodní svaz Císařská studánka 
O splacení pohledávky bylo s dlužníkem jednáno dne 4. 5. 2011. Po prodiskutování problematiky 
bylo závěrem konstatováno, že jako se jako reálná možnost jeví splátkový kalendář na období 10 let 
se splátkou 1 mil. Kč ročně. V uvedeném smyslu byl oddělením regionálního rozvoje připraven 
materiál k projednání do VRR CR (226. 5. 2011), Rady Královéhradeckého kraje (8. 6. 2011) a 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (16. 6. 2011). 
 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. 
Termín splatnosti nejpozději k datu 30. 6. 2011. Ke dni 3. 5. 2011 byla uhrazena dlužníkem 
částka ve výši 1 mil. Kč. 
 
Půjčka je od platnosti a účinnosti smlouvy č. 4717/2010 ročně úročena ve výši 5% z dlužné částky.   
Příslušnou výši úroku dlužník dosud neuhradil. 
 
Podorlické sdružení zaměstnavatelů 
Dopisem č.j. RR/8896/2011 ze dne 23. 5. 2011 byl dlužník upozorněn na povinnosti, které mu 
vyplývají z uzavřené smlouvě o půjčce č. 3553/2008 na termín splatnosti půjčky a závěry protokolu 
z kontroly uskutečněné 7. 2. 2011 s požadavkem bezodkladného zúřadování poskytnuté půjčky ve 
výši 1 mil. Kč. Na tento požadavek dlužník dosud nereagoval (termín splatnosti 26. 11. 2011).   
 
Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova 
Dnem 21. 12. 2010 poukázal dlužník finanční plnění na účet věřitele ve výši 180.000 Kč. Ke dni 25. 
1. 2011 předložil dlužník na základě opakované výzvy podklady týkající se použití výše uvedené 
půjčky. Zbývající částka k úhradě věřiteli představuje finanční plnění ve výši 1.120.000 Kč. 
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Obec Orlické Záhoří 
Smlouva o převodu půjčky č. 373/2011 ze dne 25. 2. 2011 představuje pro dlužníka finanční plnění 
ve výši 564.709,59 Kč s datem splatnosti do 30. 6. 2011 a povinností úhrady ročního úroku ve 
výši 5% z dlužné částky od 1. 1. 2011. 
Na termín splatnosti byl dlužník upozorněn dopisem č.j. RR/5978/2011 ze dne 5. 4. 2011.  
Dluh dosud neuhrazen. 
 
Město Žacléř 
Investiční půjčka ve výši 980.000 Kč byla poskytnuta za účelem úhrady způsobilých výdajů na 
zpracování (pořízení) nezbytně souvisejících příloh a projektové dokumentace projektu:  

„Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou“ (dále jen „projekt). 
 

Vzhledem k tomu, že projekt uspěl, bude dlužník plnit v souladu s Čl. V, odst. (1) a, smlouva trvá i 
nadále. Dopisem č.j. RR/5976 ze dne 5. 4. 2011 byl dlužník požádán o informování ve věci 
poskytnuté půjčky. 
Dluh trvá, stav dosud nezměněn. 
 
 
Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko 
Dopisem č.j. RR/5974/2011 ze dne 5. 4. 2011 byl dlužník vyzván k podání informace ve věci 
poskytnuté půjčky. Následně byla dlužníkem podána požadovaná písemná informace k datu 11. 4. 
2011. Předpokládá se, že první žádost o platbu by mohla proběhnout v 08 – 09/2011 a tím i 
povinnost dlužníka na úhradu půjčky. 
   
Obec Kuks 
Usnesením ZK/20/1439/2011 byl s dlužníkem uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 
1134/2010 s termínem splatnosti do 30. 11. 2011 a ročním úročením ve výši 5% z dlužné částky. 
Dluh trvá. 
 
Obec Humburky  
ZK schválilo usnesením č. ZK/13/864/2010 půjčku ve výši 2.000.000,- Kč  odkladem splácení na 4 
roky za účelem částečného pokrytí dodavatelského úvěru na výstavbu infrastruktury pro stavební 
pozemky v obci. Splatnost půjčky je 30.1 1. 2018. 
 
Fond mikroregionů v Euroregionu Glacensis 
Usnesením ZK č. ZK/30/2121/2008 byla odsouhlasena půjčka ve výši 1.000.000,- Kč. Splatnost 
30. 6. 2012. 
 
 
Plnění dlužníků vůči věřiteli má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje postupným 
umořováním dlužných finančních částech dle podmínek uzavřených smluv, úspěšnosti podaných 
projektů a uvolnění finančních plnění z příslušných operačních programů nebo jiných evropských 
finančních zdrojů. 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš zdůraznil, že evidencí k vymáhání poskytnutých půjček z rozpočtu 
kraje je pověřen Pavel Mucha z oddělení regionálního rozvoje odboru RR. 
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USNESENÍ VRRCR/28/432/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Různé. 

- Informace o Tour de Labe handicap 2010. V roce 2010 byla uskutečněna ve dnech  13.- 21. 
září 2010 akce pod názvem Tour de Labe handicRovněž pro letošní rok je tak obdobně 
připravována akce pod označením Tour de handicap 2011 a Tour de Labe Family, která by 
měla být zaměřena jednak na pokus o překonání výškového rekordu handicapovanými 
sportovci jejich výjezdem z Vrchlabí k prameni Labe a dále pak etapovým sjezdem Labské 
cyklotrasy po území ČR až do města Riesa v SRNap 2010.  Jejím cílem bylo zmapování 
stávajících bariér na Labské cyklotrase – Ing. Roman. 
  

- Členové VRRCR dostali možnost nahlédnout do studie proveditelnosti železničního spojení 
Otovice – zastávka – státní hranice. Veřejné projednání uvedené studie se koná 17. 6. 2011 
v Broumově – Ing. Roman. 

 
 
 
K bodu 9.1. 
Účelová dotace na podporu vybavení pro obce s JPO pro rok 2011 Město Týniště nad Orlicí – 
Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě informaci o poskytnutí účelové dotace na podporu 
vybavení pro obce s JPO pro rok 2011 – žadatel Město Týniště nad Orlicí. 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/20/1441/2011 byla z rozpočtu kraje 
městu Týniště nad Orlicí poskytnuta účelová dotace na podporu vybavení pro obce s JPO ve výši 
350 000,00 Kč, tj. 70 % předpokládané ceny, na nákup vyprošťovacího zařízení. Město Týniště nad 
Orlicí po obdržení smlouvy č. RR/2011/014 požádalo dopisem z 1. 6. 2011 o navýšení schválené 
dotace na částku ve výši 500 000,00 Kč. Z žádosti města Týniště nad Orlicí z 2. 3. 2011 vyplývá, že 
město nemělo ještě v době, kdy žádalo Královéhradecký kraj o poskytnutí dotace, přesně zjištěnou 
potřebnou částku finančních prostředků určenou pro pořízení vyprošťovacího zařízení. 
Na dotační titul určený na podporu vybavení pro obce s JPO byla Královéhradeckým krajem pro 
rok 2011 uvolněna částka v celkové výši 5 mil. Kč. Usnesením Zastupitelstva č. ZK/20/1441/2011 
bylo z této částky vyčerpáno 4 890 850,00 Kč, tzn., že z alokované částky zbyl nevyčerpaný 
zůstatek ve výši 109 150,00 Kč. 
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Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury navrhuje nedočerpanou částku ve výši 
109 150,00 Kč poskytnout městu Týniště nad Orlicí na pořízení vyprošťovacího zařízení. 
Poskytnutá dotace tak bude zvýšena z 350 000,00 Kč na 459 150,00 Kč. Město Týniště nad Orlicí 
pak doplatí ze svého rozpočtu částku ve výši 40 850,00 Kč.  
Na doplatek dotace bude podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě č. RR/2011/014 o poskytnutí účelové 
dotace na podporu vybavení pro obce s JPO, kterým bude současně zrušený požadavek podílu 
vlastních zdrojů na celkových nákladech ve výši 30 %. 
 
USNESENÍ VRRCR/28/433/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci o účelové dotaci Městu Týniště nad Orlicí na podporu vybavení pro obce  
          s JPO pro rok 2011 ke Smlouvě č. RR/2011/014 na nákup vyprošťovacího zařízení a to  
          z 350 000 Kč na 459 150 Kč bez požadavku podílu vlastních zdrojů na celkových  
          nákladech. 
 
II.      Doporučuje 
          Předložit materiál k opakovanému projednání ve VRRCR 18. 8. 2011 s doložením  
          stanoviska HZS KHK k nákupu vyprošťovacího zařízení pro JPO Města Týniště nad  

Orlicí. Musí být dodržen požadavek na 30% podílu vlastních zdrojů města na celkových 
nákladech. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 
. 
 
 
K bodu 9.2. 
Projekt Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný v rámci výzvy Fondu  
mikroprojektů Euroregionu Glacensis – Ing. Roman. 
 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě komentář k návrhu projektu Královéhradeckého 
kraje „Brána k sousedům“ Podaný v rámci výzvy Fondu  mikroprojektů Euroregionu Glacensis 
 
Záměrem uplatněného projektu Královéhradeckým krajem do výzvy Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Glacensis v letech 2007 - 2013 je vypracování „Studie“ koncepčního řešení pro 
zlepšení dopravního napojení periferních regionů se strukturálními problémy v hospodářství, 
především příhraničního regionu Broumovska a Náchodska s přilehlým polským příhraničím jako 
celku a optimalizováním vnitroregionální dopravní vazby s ohledem na respektování ochrany 
životního prostředí.  
Do nového koncepčního řešení by měly být zahrnuty i další hlavní centra Královéhradeckého kraje. 
Dopady studie tedy nebudou pouze lokální charakteru, ale budou mít významný nadregionální a 
mezinárodní vliv. Studie by se měla zabývat nejenom návrhy v dopravě silniční, ale i v železniční a 
cykloturistické. 
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Samotná studie by měla sloužit jako podklad pro územně plánovací dokumentace všech 
zainteresovaných obcí, měst a kraje.  
Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní dostupnosti v česko-polské příhraniční oblasti, jako 
základní předpoklad rozvoje ekonomických a sociálních aktivit. Realizací projektu se zvýší 
atraktivita příhraničního území pro jeho obyvatele, investory a návštěvníky. Posilování 
přeshraničních komunikačních vazeb přispívá dále k rozvoji ekonomických a sociálních vazeb 
příhraničních oblastí a budování soudržného území. 
Po vyhotovení studie je navrženo uskutečnění konference ve městě Náchod, kde budou návrhy 
řešení a zjištěné poznatky ze studie prezentovány veřejnosti a zainteresovaným starostům z 
dotčených českých a polských obcí. 
Projekt je registrován pod označením CZ.3.22/3.3.02/11.02448. 
Celkový rozpočet projektu je plánován v objemu 52.651 € (1.289.950,50 Kč). Z toho požadovaná 
dotace k dofinancování ve výši 56,98% z celkového rozpočtu což představuje 30.000 € (735.000 
Kč), podíl žadatele 22.651 € (554.949,50 Kč). Stanovený kurzový přepočet 24,50 Kč/€. 
Předpokládané zahájení projektu v 07/2011 a jeho ukončení v 12/2011.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/28/434/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci k Projektu Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný v rámci  
          výzvy Fondu  mikroprojektů Euroregionu Glacensis  
 
 
II.      Ukládá  
          Vedoucí odboru RR informovat VRRCR 18. 8. 2011 o úspěšnosti, přijatelnosti a  
           způsobu financování Projektu Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný 
           v rámci výzvy Fondu  mikroprojektů Euroregionu Glacensis. 
           
 
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9.3. 
 
Informace z odd. regionálního rozvoje 

- obcím, které byly v roce 2010 příjemci účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů, byla cestou datové schránky rozeslána informace, že Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném dne 5. května 2011 schválilo 
usnesením č. ZK/20/1437/2011 „Pravidla pro čerpání účelové neinvestiční dotace na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 
2011“, včetně příloh (dále jen „Pravidla“). Pravidla jsou vyvěšena na internetových 
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stránkách Královéhradeckého kraje (adresa internetových stránkách Královéhradeckého 
kraje na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, resp. http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/pravidla-pro-cerpani-dotace-na-vydaje-jednotek-sboru-
dobrovolnych-hasicu-43845/.  

 
 
 
 
 
Jednání skončeno v 10,45 hodin. 
 
 
 
Jednání VRRCR 18. 8. 2011 v 9,30 hodin – KÚ 
 
 
 
Členka VRRCR pověřena řízením VRRCR Mgr. Martina Berdychová ……………………. 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. RSDr., Otakar Ruml                                   ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu:  Miroslav Vlasák                                               ………………………… 
 
Zapisovatelka: Bc. Irena Nekovářová                                              …………………………. 
 
                         Renata Fodorová                                                      ………………………… 

http://www.kr-kralovehradecky.cz
http://www.kr

