
 Strana 1 (celkem 12) 

Zápis 
 
z 31. výjezdního jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 10. 2011 v 9, 00 hodin v obci Kuks 

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

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3.  Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2011-  Ing. 

Roman. 
4. Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

kraje v roce 2011 – Ing. Roman. 
5. Dotační strategie Královéhradeckého kraje – aktualizace na rok 2012 Priority – Opatření - 

Aktivity – Ing. Zadrobílek. 
6. Dotační strategie KHK – Akční plán na rok 2012 – Ing. Zadrobílek.  
7. Návrh dotačních programů RR na rok 2012 – Ing. Zadrobílek, Ing. Roman. 
8. Návrh dotačních programů CR na rok 2012 – Ing. Zadrobílek, Ing. Kratochvílová. 
9. Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a prezentačních 

akcích CR v roce 2012 – Mgr. Mazánková. 
10. Prezentace projektu Kuks – Granátové jablko – Mgr. Jiří Skalický, Revitalizace Kuks o.p.s. 
11. Různé. 
 
 
     
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/31/466/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Martina Berdychová 
4. Ověřovatele zápisu: PhDr. Štěpán Ph.D., P. Luska 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 30. jednání VRRCR. 
 
 
Úkol:  
 
Usnesení VRRCR/30/457/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 
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.   
Úkol trvá.  
 
Usnesení VRRCR/30/458/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 
Předložit VRRCR vyhodnocení splnění dodávky zakázky – zajištění služeb „Podpora rozvoje 
inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji pro rok 2011“.  
Zodpovídá: Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. 
Úkol trvá. 
 
Usnesení VRRCR/30/460/2011  ze dne 15. 9. 2011 žádá: 
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 zaměstnanců – splatnost 26. 11. 2011. Po jednání dne 3. 10. 2011 u 
Ing. Táborského příslib prodloužení termínu splatnosti do 31. 3. 2012 (viz dopis). 

2. Obec Kuks – splatnost 30. 11. 2011. 
3. Obec Humburky – splatnost 30. 11. 2011. 

 
Zodpovídá: Ing. Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. 
Úkol trvá. 
 
Usnesení VRRCR/30/464/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 
Zpracovat smlouvu mezi všemi spoluzakladateli projektu „Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – 
Kuks“, která upřesní způsob úhrady vícenákladů a procentní podíl úhrady vícenákladů. 
Zodpovídá: Odbor RR 
Úkol trvá. 
 
  
USNESENÍ VRRCR/31/467/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
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I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 30. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2011 -   
Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace o účelové neinvestiční dotaci na 
výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2011.  
 
V den jednání VRRCR byl členům VRRCR předložen přehled o neinvestičních dotacích na výdaje 
jednotek SDH obcí na rok 2011. 
 
Z účelové dotace pro rok 2011 jsou již uhrazeny v souladu se schválenými „Pravidly pro čerpání 
účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého 
kraje na rok 2011“ (dále jen „Pravidla“) výdaje na: 
1. Účel 1 - výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. věcné 

prostředky požární ochrany, odborná) jednotek SDH vybraných obcí ve formě příspěvku na 
zabezpečení akceschopnosti 1) jednotky SDH obce kategorie JPO II; 

2. Účel 2 - mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávající službu v jednotce SDH 
vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce; 

 
Členové VRRCR byli informování o výši státní dotace v roce 2008 – 5,0 mil. Kč,  
 
Z věcné diskuze vyplynulo, že administrace přidělené dotace je ekonomicky příliš náročná a 
neefektivní.  
 
Účel 3 = věcné vybavení, odborná příprava, zásahy mimo území obce: 
Přehled přidělené státní dotace 
Rok Výše státní dotace v mil. Kč 
2008 5,1 
2009 4,1 
2010 2,2 
2011 2,0 
Návrh 2012 1,4 
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USNESENÍ VRRCR/31/468/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.         Bere na vědomí  
           Účelovou neinvestiční dotaci na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok  
           2011. 
 
II.  Doporučuje 

1. Účelovou neinvestiční dotaci na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok  
                 2011 zastupitelstvu ke schválení.     
   

2. Návrh výše dotace na rok 2012 ve výši cca 1,4 mil. Kč  pro Královéhradecký kraj na 
věcné vybavení, odbornou přípravu a zásahy mimo území obce řešit 
prostřednictvím Asociace hejtmanů.                                                 

 
III.     Upozorňuje 
           Zastupitelstvo kraje na negativní trend meziročního snižování státní dotace JSDH na  
           věcné vybavení, odbornou přípravu a zásahy mimo území obce.                                                   
   
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje v roce 2011 – Ing. Roman. 
 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky materiál, týkající se návrhu na změnu čerpání dotací 
poskytnutých z POV Královéhradeckého kraje 2011.  
 
Na základě požadavků níže uvedených obcí a mikroregionů  byl předložen návrh na změnu čerpání 
dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce 2011. 
Jedná se zejména o převody mezi investičními a neinvestičními výdaji či změny projektů, kterými 
je třeba reagovat na změny konkrétních aktuálních podmínek při realizaci investičních akcí 
financovaných z dotací Programu obnovy venkova poskytnutých v roce 2011. 
Odbor RR předkládá požadavky obcí  a MR ke konkrétním změnám -  Borovnice, Studnice, Písek, 
Mlázovice, Slatina nad Zdobnicí, Libotov, Šestajovice, Lukavice, Klamoš, Lejšovka, DSO Stráně, 
MR Podchlumí, MR Černilovsko, MR Nechanicko, MR Třebechovicko. 
 
Na upozornění pana předsedy VRRCR bylo navrženo, že dílčí změny čerpání dotací v POV na 
příslušný kalendářní rok je v plné kompetenci administrátorů odboru RR. Tento postup byl nastaven 
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v minulém a předchozím roce a byl umožněn přijatým usnesením. Na základě tohoto usnesení byly 
jednotlivé požadované změny ošetřeny dodatkem ke smlouvě.    
 
 
USNESENÍ VRRCR/31/469/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí  

            Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova 
            Královéhradeckého kraje za rok 2011. 
                                     
 
II.  Doporučuje 
           Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z Programu obnovy venkova 
           Královéhradeckého kraje za rok 2011 zastupitelstvu ke schválení. 
 
III.     Ukládá 
           Odboru RR, Ing. M. Romanovi, předložit VRRCR návrh na řešení postupu při  
           předkládání změn v čerpání dotací z POV s možností vypracování dodatků ke  
           smlouvám bez předchozího projednání v orgánech kraje  
 
          
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0  
 
 
 
K bodu 5. 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje – aktualizace na rok 2012 Priority – Opatření - 
Aktivity – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byla elektronicky zaslána Dotační strategie Královéhradeckého kraje – aktualizace 
na rok 2012 Priority – Opatření – Aktivity. 
Ing. Zadrobílek konstatoval, že nastavený trend zpracování a obsahu Dotační strategie 
Královéhradeckého kraje zůstává stejný. Administrativní změny se projevily v názvu dotačního 
programu RR Profesionalizace svazků obcí na název Podpora svazků obcí. U CR nový dotační 
program Podpora turistických informačních center 
 
 
USNESENÍ VRRCR/31/470/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Dotační strategii Královéhradeckého kraje – aktualizaci na rok 2012 Priority –  
            Opatření – Aktivity. 
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II.  Doporučuje 
           Dotační strategii Královéhradeckého kraje – aktualizaci na rok 2012 Priority –  
           Opatření – Aktivity zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
                  
  Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                                   
 
 
K bodu 6. 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje – Akční plán na rok 2012 – Ing. Zadrobílek.  
 
Členům VRRCR byla elektronicky zaslána Dotační strategie Královéhradeckého kraje – Akční plán 
na rok 2012.  
 
USNESENÍ VRRCR/31/471/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
           Dotační strategii Královéhradeckého kraje – Akční plán na rok 2012. 
 
 
II.  Doporučuje 
           Dotační strategii Královéhradeckého kraje – Akční plán na rok 2012 zastupitelstvu ke 
           schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
                   
 
K bodu 7. 
Návrh dotačních programů RR na rok 2012 – Ing. Zadrobílek, Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh dotačních programů regionálního rozvoje. 
Jednotlivé dotační programy a jejich náplně pošly revizí. 
Jedná se o následující dotační programy: 
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Podpora svazků obcí (změna názvu a náplni oproti původnímu DP Profesionalizace svazků obcí) 
Pořízení a digitalizace ÚP obcí do 1 000 obyvatel 
Vybavení svazů obcí základní technikou 
Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje 
Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje 
Podpora Místních akčních skupin 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/31/472/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 

       I. Bere na vědomí 
         Návrh dotačních programů regionálního rozvoj na rok 2012  
         Podpora svazků obcí  
         Pořízení a digitalizace ÚP obcí do 1 000 obyvatel 
         Vybavení svazů obcí základní technikou 
         Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
         Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého 
         kraje 
        Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje 
        Podpora Místních akčních skupin, 
        s termínem vyhlášení 3. 1. 2012 – 3. 2. 2012. 
 
 
II.  Doporučuje 
          Návrh dotačních programů regionálního rozvoj na rok 2012 
          Podpora svazků obcí  
          Pořízení a digitalizace ÚP obcí do 1 000 obyvatel 
          Vybavení svazů obcí základní technikou 
          Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
          Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého  
          kraje 
          Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje 
          Podpora Místních akčních skupin, 
          s termínem vyhlášení 3. 1. 2012 – 3. 2. 2012 zastupitelstvu ke schválení. 
           
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 8. 
Návrh dotačních programů CR na rok 2012 – Ing. Zadrobílek, Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh dotačních programů cestovního ruchu. 
Jednotlivé dotační programy a jejich náplně prošly revizí. 
Jedná se o následující dotační programy: 
 
Úprava lyžařských běžeckých tras 
Podpora turistických informačních center 
 
 
USNESENÍ VRRCR/31/473/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh dotačních programů cestovního ruchu 
          Úprava lyžařských běžeckých tras 
          Podpora turistických informačních center, 
          s termínem vyhlášení 3. 1. 2012 – 3. 2. 2012. 
 
 
II.  Doporučuje 
          Návrh dotačních programů cestovního ruchu 
          Úprava lyžařských běžeckých tras 
          Podpora turistických informačních center, 
          s termínem vyhlášení 3. 1. 2012 – 3. 2. 2012 zastupitelstvu ke schválení. 
   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a 
prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2012 – Mgr. Mazánková. 
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky informace o návrhu účasti Královéhradeckého kraje na 
veletrzích, výstavách, workshopech a prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2012. 
 
Královéhradecký kraj se v rámci propagace svého území pravidelně účastní výstav, veletrhů, 
workshopů a prezentačních akcí cestovního ruchu. Jedná se o jeden z marketingových nástrojů 
propagace území, jehož cílem je přilákat do kraje více návštěvníků. 
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Pro stanovení návrhu účasti na výstavách, veletrzích, workshopech a prezentačních akcích v roce 
2012 uvedeného v Příloze č. 1 jsme vycházeli z vyhodnocení naší účasti na realizovaných veletrzích 
v roce 2011 a došli k následujícím závěrům: 

1) Návštěvnost na některých zahraničních veletrzích sice zaznamenává klesající tendenci,  
přestože považujeme za účelné pro zvýšení propagace území a s tím spojenou zvýšenou 
návštěvnost území se vybraných veletrhů zúčastnit,  

2) Účast na zahraničních veletrzích je v souladu s udržitelností projektu CPP I – ROP NUTS II 
SV   

3) Roste význam prezentace na akcích s vysokou koncentrací lidí  
4) Roste zájem ze strany návštěvníků na tuzemských veletrzích  
5) Je zapotřebí netříštit prezentace a zaměřit se na cílové destinace (země). 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/31/474/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a 
          prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2012. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 10. 
Prezentace projektu Kuks – Granátové jablko – Mgr. Jiří Skalický, Revitalizace Kuks o.p.s. 
Starosta obce Kuks, Jiří Beran. 
 
 
 
 
K bodu 11. 
Různé 
 
V bodu Různé vystoupil pan náměstek H. Dohnálek s pozměňovacím návrhem dotačního titulu 3 – 
integrované projekty venkovských mikroregionů v Programu obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje na rok 2012 ve znění: 
 
Maximální výše dotace -  snížit na 300 tis. Kč (z 500 tis. Kč) 
Hodnotící kriteria: 

1) Velikost svazku obce – jedna obec 1 bod 
2) V kolika obcích bude projekt realizován – jedna obec 1 bod  
3) Jak projekt přispěje k prohloubení spolupráce mezi obcemi: 
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Velmi     3 body 
Středně   2 body 
Málo       1 bod 

 
Po věcné diskuzi bylo členy VRRCR doporučeno: 
 
Snížit maximální výši dotace z 500 tis. Kč na 250 tis. Kč                                                                                                                             
Nastavit hodnotící kritéria: 

1) V kolika obcích bude projekt přímo realizován – jedna obec 1 bod  
2) Jak projekt přispěje k prohloubení spolupráce mezi obcemi: 

Velmi     3 body 
Středně   2 body 
Málo       1 bod 

 
Navržený pozměňovací návrh, po schválení zastupitelstvem kraje dne 20. 10. 2011, bude operativně 
zapracován v dotačním titulu 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů Zásad 
poskytování dotací z POV KHK na rok 2012 včetně zapracování hodnotících kritérií do formuláře 
dt 3 k následnému zveřejnění.  
 
Hodnocení projektů bude v kompetenci odborné komise, jmenované Radou Královéhradeckého 
kraje na základě doporučení Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch, jak citují Zásady. 
 
Příklady k hodnocení projektů v dt 3 zpracuje Ing. M. Roman, vedoucí oddělení regionálního 
rozvoje. Návrh předloží ke konzultaci hodnotící komisi. 
Jmenování hodnotící komise pro přípravu příkladů k hodnocení projektů v dt 3 – integrované 
projekty venkovských mikroregionů: 
Mgr. Martina Berdychová 
Vladislav Friml 
Věra Hlostová – Mgr. Libor Mojžíš – náhradník 
Ing. Miloslav Roman 
  
 
USNESENÍ VRRCR/31/475/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Pozměňovací návrh dotačního titulu 3 – integrované projekty venkovských  
          mikroregionů Zásad poskytování dotací z POV KHK na rok 2012 ve znění: 
 
         Snížit maximální výši dotace z 500 tis. Kč na 250 tis. Kč. 
 
        Nastavit hodnotící kritéria: 

1)  V kolika obcích bude projekt přímo realizován – jedna obec 1 bod  
2) Jak projekt přispěje k prohloubení spolupráce mezi obcemi: 

Velmi     3 body 
Středně   2 body 
Málo       1 bod 
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II.  Doporučuje 
          Pozměňovací návrh dotačního titulu 3 – integrované projekty venkovských  
          mikroregionů Zásad poskytování dotací z POV KHK na rok 2012 ve znění: 
 
         Snížit maximální výši dotace z 500 tis. Kč na 250 tis. Kč. 
 
        Nastavit hodnotící kritéria: 

1)  V kolika obcích bude projekt přímo realizován – jedna obec 1 bod  
2) Jak projekt přispěje k prohloubení spolupráce mezi obcemi: 

Velmi     3 body 
Středně   2 body 
Málo       1 bod 

      zastupitelstvu ke schválení s následným operativním zapracováním pro zveřejnění. 
 
 

III.  Schvaluje 
          Jmenování hodnotící komise pro přípravu příkladů k hodnocení projektů v dt 3 –  
          integrované projekty venkovských mikroregionů ve složení: 
          Mgr. Martina Berdychová 
          Vladislav Friml 
          Věra Hlostová – Mgr. Libor Mojžíš – náhradník 
          Ing. Miloslav Roman 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11.1 
Jmenování hodnotící komise na  Projekt Realizace RIS. 
 
Ing. Roman požádal o jmenování členů hodnotící komise pro zakázky na Projekt Realizace RIS :  
– Zadávací řízení pro projekt Realizace regionální inovační strategie, kde bude soutěžen dodavatel 
technologického foresightu (pro 6 odvětví) – zakázka za 1.080.000,- Kč – finance z projektu 
– zadávací řízení na vyhotovení dokumentace a projednání SEA  Realizaci regionální inovační 
strategie (dříve prověření zda je nutná), cca 270.000,- Kč – financováno z kap. 39 v roce 2012 
 
Do hodnotící komise byli navrženi: 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                                   
Petr Luska 
Ing. Rostislav Jireš – náhradník 
 
 



 Strana 12 (celkem 12) 

USNESENÍ VRRCR/31/476/2011   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Schvaluje 
          Jmenování hodnotící komise na Projekt Realizaci RIS ve složení: 
          PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                                   
          Petr Luska 
          Ing. Rostislav Jireš – náhradník 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
Jednání skončeno ve 13,45 hodin. 
 
 
 
Jednání VRRCR 10. 11. 2011 v 9,00 hodin – KÚ 
 
 
Předseda VRRCR: Ing. Rostislav Jireš                                                   ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: PhDr. Štěpán Ph.D.                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Petr Luska                                                               ………………………… 
       
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                           …………………………. 


