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Zápis 
 
z 30. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 9. 2011 v 9:30 hodin v zasedací místnosti  
P1  411v budově KÚ. 
  
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, PhDr. Štěpán Ph.D, Ing. Derner, J. 

Gangur, Ing., RSDr. Ruml, Mgr. Mojžíš, M. Vlasák  
Omluveni: Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, V. Hlostová, V. Friml, 
Přizváni: H. Dohnálek, Bc. Všetečka, MSc., MgA. Kulhavá, Ing. Roman, Ing. 

Kratochvílová, I. Nekovářová 
 

Návrh programu: 

1.  Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  

2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3.  Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2011 – dt 3 – integrované projekty 

mikroregionů – Ing. Jireš. 
4. Projekt Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný v rámci výzvy Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Glacensis – informace o úspěšnosti, přijatelnosti a způsobu 
financování – MgA. Kulhavá.  

5. Monitorovací zpráva PRK – 2010 – Ing. Roman. 
6. Návrh rozpočtu na rok 2012 – MgA. M. Kulhavá. 
7. Zajištění služeb „Podpora rozvoje inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji pro rok 

2011“ – Ing. Roman. 
8. Inovační vouchery II – společná výzva s Libereckým krajem- Ing. Roman, 

 MSc. Bc., Všetečka.  
9. Informace o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem –  

Ing. Roman. 
10. Informace o realizaci projektu CPP KHK II – Ing. Kratochvílová. 
11. Konference na podporu regionálního cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji – Ing. 

Kratochvílová. 
12. Návrh odměn členům VRRCR za uplynulé období roku 2011 – Ing. Jireš. 
13. Různé. 
 
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu 
 
USNESENÍ VRRCR/30/452/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Schvaluje  
1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi – Mgr. Jan Morávek 
4. Ověřovatele zápisu – Ing. Vladimír Derner 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  7  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 

 
 

2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru 
 
USNESENÍ VRRCR/30/453/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 29. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  7  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
3. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2011 – dt 3 – integrované 

projekty mikroregionů 
Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 

Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2011 – dt 3 – integrované projekty 
mikroregionů ve výši 1,3 mil. Kč byl projednání hodnotící komisí. 

 
USNESENÍ VRRCR/30/454/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2011 – dt 3 – integrované projekty 

mikroregionů.  
 
II.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

schválit návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2011 – dt 3 – integrované 
projekty mikroregionů.   

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

           Zdržel se:  0 
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4. Projekt Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“, podaný v rámci výzvy 

Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis – informace o úspěšnosti, přijatelnosti 
a způsobu financování 
MgA. Martina Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 
kultury: 
- projekt byl schválen v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje (viz usnesení č. 

ZK/22/1571/2011), 
- připravuje se smlouva pro vyplacení dotace, 
- připravuje se také zadávací dokumentace. 

 
USNESENÍ VRRCR/30/455/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    informaci o úspěšnosti, přijatelnosti a způsobu financování projektu Královéhradeckého 

kraje „Brána k sousedům“, podaném v rámci výzvy Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Glacensis.  

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

      Zdržel se:  0 
 
  
5. Monitorovací zpráva PRK – 2010 

Členové výboru obdrželi v elektronické podobě monitorovací zprávu za rok 2010, kterou 
zpracovala společnost CEP. 

Ing. Miloslav Roman, vedoucí odd. regionálního rozvoje 

- materiál se zpracovává každoročně 
- shrnul jednotlivé části monitorovací zprávy za rok 2010 

 
USNESENÍ VRRCR/30/456/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Monitorovací zprávu „Programu rozvoje Královéhradeckého v letech kraje 2008 – 

2010“ za rok 2010 
 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

schválit Monitorovací zprávu „Programu rozvoje Královéhradeckého v letech kraje 
2008 – 2010“ za rok 2010 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  7  
                  Proti:  0 
                  Zdržel se:  0 
 
 
6. Návrh rozpočtu na rok 2012 

Členové výboru obdrželi návrh rozpočtu pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
v elektronické podobě. 
MgA. Martina Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 
kultury: 
-  uvedené v návrhu rozpočtu odpovídají schválenému rozpočtu pro rok 2011 bez 

navýšení, které proběhlo v průběhu roku 2011  
- odbor bude usilovat o navýšení finančních prostředků pro rok 2012 
- finanční prostředků pro POV jsou nárokovány společně se všemi granty v kapitole 13, 

následně budou tyto prostředky převedeny do rozpočtu regionálního rozvoje 
Ing. Rostislav Jireš, předseda výboru: 

- v pátek 16. 9. 2011 se koná pracovní porada k otázce rozpočtu kraje na rok 2012 za 
účasti vedoucích odborů, členů Rady Královéhradeckého kraje a uvolněných předsedů 
výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

- na jednání budou uplatňovány připomínky k výši finančních prostředků 
-  

Úkol: 
- zjistit aktuální informaci způsobu získávání finančních prostředků pro oblast PRV na 

jednotlivé kraje od státu a cestou e-mailové pošty informovat všechny členy VRRCR. 

Zodpovídá: MgA. Martina Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního 
ruchu a kultury 

 
 
USNESENÍ VRRCR/30/457/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    návrh rozpočtu na rok 2012.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  7  
                  Proti:  0 

           Zdržel se:  0 
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7. Zajištění služeb „Podpora rozvoje inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji 
pro rok 2011“  
Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 

Zakázku vyhodnocovala komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení 
Mgr. Martina Berdychová (předsedkyně komise), Vladislav Friml (místopředseda), Ing. 
Miloslav Roman (tajemník) a RNDr. Lucie Vomočilová (člen). 

Úkol: 
- Po splnění dodávky zakázky předložit VRRCR její vyhodnocení. 

Zodpovídá: Ing. Miloslav Roman, vedoucí odd. regionálního rozvoje 

 
 
USNESENÍ VRRCR/30/458/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    informaci o zajištění služeb „Podpora rozvoje inovačního prostředí 

v Královéhradeckém kraji pro rok 2011“ 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  7 
                  Proti:  0  
                  Zdržel se:  0 
 
 
8. Inovační vouchery II – společná výzva s Libereckým krajem 

Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 
Bc. Daniel Všetečka, MSc.: 

- shrnul prostřednictvím elektronické prezentace všechny informace uvedené 
v důvodové zprávě, 

- expertní posudky budou zpracovávat odborníci, kteří jsou mimo území 
Královéhradeckého kraje bez vazeb na firmy (k tomu slouží databáze osob), 

- za zpracování expertních posudků se bude hradit částka ve výši cca 500,-- Kč za 1 
žádost – formou smlouvy o dílo. 

 
USNESENÍ VRRCR/30/459/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    informaci týkající se inovačních voucherů II – společná výzva s Libereckým krajem 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  7  
                  Proti:  0  
                  Zdržel se:  0 
 
 
9. Informace o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem 

Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 
 
Ing. Miloslav Roman, vedoucí odd. regionálního rozvoje: 
- shrnul informace uvedené v důvodové zprávě 

 
USNESENÍ VRRCR/30/460/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    informaci o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem 
 
I. Upozorňuje 
    Radu Královéhradeckého kraje na hrozící prodlení u dlužníků, kterým se blíží termín 

konečného splacení půjčky, a dosud nereagovali na povinnost splatit půjčku 
1. Podorlické sdružení zaměstnavatelů (splatnost 26. 11. 2011) 
2. Obec Kuks (splatnost 30. 11. 2011) 
3. Obec Humburky (splatnost 30. 11. 2011) 

 
I. Doporučuje 
    Radě Královéhradeckého kraje 

zahájit jednání s dlužníky, kterým se blíží termín konečného splacení půjčky, a dosud 
nereagovali na povinnost splatit půjčku 

 
I. Žádá 
    Helmuta Dohnálka, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje 

pověřit vedoucího oddělení regionálního rozvoje Ing. Miloslava Romana, aby  
zaslal urgenci dlužníkům, kterým se blíží termín konečného splacení půjčky, a dosud 
nereagovali na povinnost splatit půjčku  

1. Podorlické sdružení zaměstnavatelů (splatnost 26. 11. 2011) 
2. Obec Kuks (splatnost 30. 11. 2011) 
3. Obec Humburky (splatnost 30. 11. 2011) 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  8  
                  Proti:  0  
                 Zdržel se:  0 
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10. Informace o realizaci projektu CPP KHK II 
Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 
Ing. Vlasta Kratochvílová, vedoucí odd. cestovního ruchu: 

- shrnula informace uvedené v důvodové zprávě 
 

USNESENÍ VRRCR/30/461/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    informaci o realizaci projektu CPP KHK II 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  8  
                  Proti:  0  

           Zdržel se:  0 
 
 

11. Konference na podporu regionálního cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji 
Členové výboru obdrželi materiál v elektronické podobě. 
Ing. Vlasta Kratochvílová, vedoucí odd. cestovního ruchu: 
- předala všem přítomným členům VRRCR pozvánku a program ke konferenci 
- datum konání konference – 4. října 2011 
- místo konání konference – jednací místnost zastupitelstva 
- konference je určena především pro obce a turistická místa 
- pozvánka bude odeslaná na MMR, Ministerstvo školství, informační centra 

 
USNESENÍ VRRCR/30/462/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    informaci o konferenci na podporu regionálního cestovního ruchu v Královéhradeckém 

kraje 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  8  
                  Proti:  0  
                  Zdržel se:  0 
 
 
12. Návrh odměn členům VRRCR za uplynulé období roku 2011 

Ing. Rostislav Jireš, předseda výboru: 
- předložil návrh odměn členům VRRCR, kteří nejsou členy Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, za uplynulé období roku 2011. Kritériem pro rozdělení byla 
stanovena účast na zasedáních výboru. 
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USNESENÍ VRRCR/30/463/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Schvaluje 
    návrh odměn členům VRRCR, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, za uplynulé období roku 2011 podle důvodové zprávy 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  8  
                  Proti:  0  

           Zdržel se:  0 
 
 

13. Různé 
 
13.1 Závazek o uhrazení vícenákladů spojených se stavbou cyklostezky Hradec 

Králové – Josefov – Kuks 
Členové výboru obdrželi důvodovou zprávu týkající se závazku o uhrazení 
vícenákladů spojených se stavbou cyklostezky Hradec Králové – Josefov – Kuks na 
jednání výboru v písemné podobě. 
Ing. Rostislav Jireš, předseda výboru: 
- materiál nemohl být zaslán společně s pozvánkou a ostatními materiály z důvodu, 

že představenstvo společnosti Královéhradecká labská o. p. s. rozhodlo o 
předložení žádosti po uzávěrce všech materiálů pro VRRCR 

MgA. Martina Kulhavá, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 
kultury: 
- KB, a. s., požaduje k poskytnutému úvěru pro společnost Královéhradecká labská 

o. p. s. předložit prohlášení všech zakladatelů obecně prospěšné společnosti, že 
uhradí všechny případné vícenáklady na projekt „Cyklostezka Hradec Králové – 
Josefov – Kuks“ 

- dodavatel stavby byl již vysoutěžený 
- celkové náklady na vybudování cyklostezky jsou stanoveny na částku ve výši 68 

mil. Kč (bez DPH a příslušenství) 
Ing. Rostislav Jireš, předseda výboru: 
- Královéhradecká labská o. p. s. byla založená s cílem postavení a budoucího 

provozu cyklostezky Kuks – Hradec Králové 
- proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektu a zadání projektu  
- proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby  
- v současné době je fáze mezi vyhlášením vítěze soutěže a vlastním podpisem 

smlouvy 
- protože se jedná o kofinancování stavby byl jedním z finančních ukazatelů termín 

dokončení stavby – tj. zlevnění stavby při čerpání úvěru 
- předání staveniště dodavatel se předpokládá v polovině října 2011 
- ukončení stavby se předpokládá v květnu 2012 a zprovoznění cyklostezky na 

začátku června 2012 
- záruka na stavbu je počítána na období 5 let 
- po ukončení stavby bude obecně prospěšná společnost řešit údržbu a péči o 

cyklostezku 
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- doporučuje, aby Královéhradecký kraj poskytnul společnosti Královéhradecká 
labská o. p. s. záruku na úhradu všech případných vícenákladů na projekt 
„Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks“ 

Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana: 
- upozornil na možná rizika spojená s případnými chybami způsobenými 

společností Královéhradecká labská o. p. s.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/30/464/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Doporučuje 
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

schválit prohlášení Královéhradeckého kraje určené pro Komerční banku, a. s., se sídlem 
v Praze 1, Na příkopě 33 čp. 969, že Královéhradecký kraj jako spoluzakladatel společnosti 
Královéhradecká labská o. p. s. se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 408, 
PSČ 500 02, se 47% podílem financování, zaplatí všechny případné vícenáklady na projekt 
„Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks“ (tzn. náklady, které nebudou zahrnuty do 
konečného rozpočtu projektu) 

 
I.  Ukládá 
    odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury 

zpracovat smlouvu mezi všemi spoluzakladateli, která upřesní způsob úhrady 
vícenákladů a procentní podíl úhrady vícenákladů. 
 

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

            Zdržel se:  0 
 
 

13.2 Vyhlášení POV pro rok 2012 
Ing. Rostislav Jireš, předseda výboru: 

- Protože POV Královéhradeckého kraje na rok 2012 nebyl předložený 
k projednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se konalo 8. 9. 2011 
bude tento předložený 20. 10. 2011 

- termíny pro vyhlášení a doručení žádostí: 

› vyhlášení   - 1. 11. 2011 
› doručení žádostí - 15. 12. 2011 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/30/465/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
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I.  Schvaluje 
    Termín 20. 10. 2011 pro předložení POV Královéhradeckého kraje na rok 2012 do 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ke schválení s termínem vyhlášení programu 
pro sběr žádostí od 1. 11. 2011 do 15. 12. 2011. 
 
 

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

      Zdržel se:  0 
 
 

13.3 VRRCR určil zástupce výboru do výběrových komisí: 

Ø na projekt „Brána k sousedům“ 
- Petr Luska  - člen komise 
- Ing. RSDr Otakar Ruml - náhradník 

Ø na Akční plán územní energetické koncepce 
- Mgr. Libor Mojžíš - člen komise 
- Ing. Rostislav Jireš - náhradník 

 
 
Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán, ukončil předseda zasedání VRRCR 
v 11.00 hod. 
 
Jednotlivé návrhy na usnesení byly přijímány u každého bodu zvlášť.  

 
Příští zasedání výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch bude výjezdní 
dne 18. října 2011 od 09:00 hod. na Kuksu 
 
 
 

 
Ing. Rostislav Jireš 

předseda výboru 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Derner   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
Zapsala: Irena Nekovářová   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


