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Zápis 
 
z 35. Jednání - výjezdní Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 5. 1. 2012 v 9, 30 hodin v zasedací místnosti  
Obecního úřadu Nepolisy. 
 
Přítomni:  Ing. Jireš, Mgr. Morávek, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, RSDr., Ing. Ruml,  
                 V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml, M. Vlasák                   
Omluveni: P. Luska, PhDr. Štěpán Ph.D, Ing. Derner, J. Gangur 
Nepřítomni:   
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, Mgr. A. Kulhavá - omluvena, Ing. Roman,  
                 Ing. Kratochvílová, Ing. Holda, Ing. Šustr – starosta obce Nepolisy, J. Šustr  
                 místostarosta obce Nepolisy, J. Bitnerová, manažerka MAS Společná Cidlina 
 
                                                                                                                           
Program:  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Veletrh Regiontour 2012 – Ing.Kratochvílová. 
4. Projekt CPP II – informace o realizaci – Ing. Kratochvílová. 
5. Zpráva o činnosti VRRCR za rok 2011 – Ing. Jireš. 
6. Různé. 
 
7. Program obce Nepolisy: 
  

Prezentace Obce 

Prezentace z pohledu využívání dotačních titulů, a to jak krajských, tak i rezortních. Ukázka 
realizovaných záměrů, na které bylo využito dotací. 
Časová dotace cca 15 minut, Ing. Dušan Šustr, starosta obce 

 

Prezentace MAS Společná Cidlina 

Sídlo MAS Společná Cidlina je v objektu Obecního domu v obci Nepolisy. Prezentace dosavadní činnosti 
MAS (kdo je Společná Cidlina, jak pomáhají v regionu), ukázky podpořených projektů, ukázky 
partnerských projektů. 
Časová dotace cca 15 minut, pí. Jana Bitnerová, manažerka MAS Společná Cidlina 

 

Prezentace o soutěži VR 2011 

Informace o účasti obce Nepolisy v krajském a celostátním kole soutěže VR 2010, aneb o soutěži 

z pohledu úspěšného krajského účastníka. Co přinesla soutěž za výhody a klady, jaké má vítěz 

povinnosti. Časová náročnost. 

Časová dotace cca 15 minut, Jiří Šustr, místostarosta obce 

 

Přesun na oběd do pohostinství Na Nové  

Nejpozději ve 12:30 hodin. Prohlídka prostor v Obecním domě, Obecní knihovny, cestou prohlídka ZŠ 
Nepolisy a MŠ Nepolisy. 

      Oběd: Polévka a guláš nebo řízek – hradí každý účastník sám. 
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       http://www.nepolisy.cz  
 
     V den jednání VRRCR byl program rozšířen o body: 
        

8. Návrh na převod prostředků z běžných do kapitálových výdajů v rámci kapitoly 39 – 
Regionální rozvoj (na rok 2012 nemáme žádné kapitálové výdaje, musíme je převést, 
abychom mohli uhradit fakturu za výběrové řízení  v rámci PZ Solnice – Kvasiny) – 
Ing.Roman. 

 
 

9. Návrh na schválení zapojení zůstatků projektů Cílená prezentace a propagace 
Královéhradeckého kraje jako celku II., Česko-polský inovační portál a Eranet Crosstexnet 
do rozpočtu roku 2012“ 
(jde o převod zůstatků z roku 2011 do 2012, abychom mohli financovat z projektů) – Ing. 
Roman. 

 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/35/510/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Rozšířený program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Martina Berdychová 
4. Ověřovatele zápisu: Vladislav Friml, Bc. Karel Klíma 

 
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 33. jednání VRRCR. 
 
Úkol:  
 
Usnesení VRRCR/30/457/2011  ze dne 15. 9. 2011 ukládá: 



 Strana 3 (celkem 7) 

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 splněn. 
 
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/31/469/2011 ze dne 18. 10. 2011 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.  
Zodpovídá: Ing. Roman 
Úkol trvá. 
  
 
 
USNESENÍ VRRCR/35/511/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 33. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Veletrh Regiontour 2012 – Ing.Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta v den jednání VRRCR písemná informace o konání veletrhu 
Regiontour 2012 v Brně ve dnech 12. – 15. 1. 2012. Hlavním tématem expozice je „Voda a cestovní 
ruch“. 

 
USNESENÍ VRRCR/35/512/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.         Bere na vědomí  
            Informaci o konání veletrhu Regiontour 2012. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Projekt CPP II – informace o realizaci – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta v den jednání VRRCR písemná informace o realizaci projektu 
CPP II.  
Přehled aktivit: 

- Realizace a naplnění datového skladu a internetového portálu 
- Setkání informačních center 
- Statistická šetření a monitoring 
- FAM- PRESS tripy pro ruské touroperátory a novináře 

 
 
USNESENÍ VRRCR/35/513/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí  

            Informace o realizaci Projektu CPP II. 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0  
 
 
K bodu 5. 
Zpráva o činnosti VRRCR za rok 2011 – Ing.Jireš. 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš okomentoval zprávu o činnosti VRRCR za rok 2011 včetně účasti 
členů na jednáních výboru. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/35/514/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Zprávu o činnosti VRRCR za rok 2011. 
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 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
                                   
 
 
K bodu 6. 
Různé. 
 
Ing. Jireš, předseda VRRCR informoval přítomné o návštěvě ČEZu  společně s panem hejtmanem. 
Dále byl diskutován harmonogram činnosti pro vyhodnocení žádostí o dotaci v dotačních 
programech regionálního rozvoje a cestovního ruchu. 
 
Pan předseda VRRCR Ing. Jireš požádal přítomné členy o přesun jednání VRRCR z důvodu čerpání 
řádné dovolené. Nový termín jednání VRRCR byl stanoven na den 1. 3. 2012 – vazba na 
předkládání materiálů VRRCR – RK – ZK – návrh dotací. 
 
 
Tajemníci hodnotitelských komisí bezodkladně garantují předání podkladů k návrhům dotací 
v dotačních programech, po vyhodnocení hodnotitelskou komisí, pro jednání VRRCR  
dne 1. 3. 2012.  
 
 
 
K bodu 7. 
Program obce Nepolisy – Ing. Dušan Šustr. 
 
Byla poskytnuta prezentace obce včetně využití dotačních možností z různých zdrojů – vazba na 
rozvoj obce.  V souladu s navrženým programem byla poskytnuta informace o činnosti MAS a 
čerpání finančních zdrojů a podrobný komentář k účasti v soutěži Vesnice roku. Bylo konstatováno, 
že soutěž přinesla především soudržnost občanů a získané finanční zdroje pomohly k řešení 
problému do budoucna – zvýšení kapacity příjmu dětí do MŠ formou přístavby.  
Následovala prohlídka prostor obecního úřadu, výstava v zasedací místnosti – činnost spolků, 
knihovny a ostatních funkčních prostor úřadu. Následně byla shlédnuta ZŠ a MŠ včetně veřejného 
prostranství – dětské hřiště, odpočinkové místo pro cykloturisty a turisty, úprava zeleně. 
 
 
 
K bodu 8. 
Návrh na převod prostředků z běžných do kapitálových výdajů v rámci kapitoly 39 – 
Regionální rozvoj – Ing. Roman.  
 
Členům VRRCR byl v den jednání VRRCR předložen Návrh na převod prostředků z běžných do 
kapitálových výdajů v rámci kapitoly 39 – Regionální rozvoj – Ing. Roman. Na rok 2012 nemáme 
žádné kapitálové výdaje, musíme je převést, abychom mohli uhradit fakturu za výběrové řízení  
v rámci PZ Solnice – Kvasiny, konstatoval Ing. Roman. 
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USNESENÍ VRRCR/35/515/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  
  

Bere na vědomí 
Návrh na převod prostředků z běžných do kapitálových výdajů v rámci kapitoly 39 –
Regionální rozvoj.  

  
I.  
  

Doporučuje 
Návrh na převod prostředků z běžných do kapitálových výdajů v rámci kapitoly 39 –
Regionální rozvoj zastupitelstvu ke schválení.  
 
 

  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Návrh na schválení zapojení zůstatků projektů Cílená prezentace a propagace 
Královéhradeckého kraje jako celku II., Česko-polský inovační portál a Eranet Crosstexnet 
do rozpočtu roku 2012 -  Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl v den jednání VRRCR předložen Návrh na schválení zapojení zůstatků 
projektů Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II., Česko-polský 
inovační portál a Eranet Crosstexnet do rozpočtu roku 2012. Jde o převod zůstatků z roku 2011 do 
2012, abychom mohli financovat z projektů, konstatoval Ing. Roman. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/35/516/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na schválení zapojení zůstatků projektů Cílená prezentace a propagace  
          Královéhradeckého kraje jako celku II., Česko-polský inovační portál a Eranet 
          Crosstexnet do rozpočtu roku 2012 
  
II.  Doporučuje 
          Návrh na schválení zapojení zůstatků projektů Cílená prezentace a propagace  
          Královéhradeckého kraje jako celku II., Česko-polský inovační portál a Eranet  
          Crosstexnet do rozpočtu roku 2012 zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
Jednání skončeno ve 12,00 hodin, následovala prohlídka obce a společný oběd členů a hostů 
VRRCR. Jednání ukončeno ve13,30 hodin. 
 
 
 
 
Jednání  VRRCR 1. 3. 2012 v 9,30 hodin  
 
 
 
 
Předseda VRRCR: Ing. Rostislav Jireš                                                   ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                                        ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Karel Klíma                                                       ………………………… 
       
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                            ………………………… 


