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Zápis 
 
z 36. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 1. 3. 2012 v 9, 30 hodin v zasedací místnosti P1 411. 
 
Přítomni:  Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, PhDr. Štěpán Ph.D,  Bc. Klíma, J. Gangur,  
                 RSDr., Ing. Ruml, V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml, M. Vlasák                   
Omluveni: Mgr. Berdychová, Ing. Derner,  
Nepřítomni:   
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, RNDr. Holanová, MSc.,Bc. Všetečka, Ing. Mlejnek,  
                 Ing. Pacák, Ing. Háp, R. Holenda - omluven, Ing. Zadrobílek, Ing. Holda,  
                 Mgr. A. Kulhavá – omluvena, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová - omluvena,  
                 Mgr. Mazánková, Ing. Pitrmanová, P. Kuřík, P. Hudousek, Ing. Tejkl 
                                                                                                                           
  
                  
Program:  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Průběžná zpráva o čerpání POV 2011 – Ing. Jireš, Ing. Pitrmanová. 
4. Program obnovy venkova KHK 2012 – předložení návrhu dotací – Ing. Jireš, RNDr. Holanová, 

R. Fodorová. 
5. Návrh na prodloužení čerpání účelové investiční dotace Královéhradecká labská, o.p.s. – Ing. 

Roman. 
6. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Společnosti Královéhradecká labská, o.p.s. – 

Ing. Roman. 
7. Evaluace PRK 2008 – 2010 – evaluační zpráva – Ing. Roman. 
8. Regionální inovační fond KHK -  vouchery 2011 – 2012 – Ing. Roman, MSc. BC. Všetečka. 
9. Vyhodnocení plnění Akčního plánu Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 

2012 – 2013 – Ing. Roman. 
10. Projednání Akčního plánu Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 - 2013 

– Ing. Roman.  
11. Informace o poskytnutých půjčkách – stav k I. Q. 2012 – Ing. Roman. 
12. Žádost Ministerstva dopravy k řešení úkolu č. 126 VD6 Politiky územního rozvoje ČR –  

„Labská vodní cesta v úseku Kunětice – Opatovice nad Labem“ - Ing. Háp. 
13. Žádost obce Rokytnice v Orlických horách o zařazení projektu „Dráhy Orlických hor do Zásad 

územního rozvoje Královéhradeckého kraje“ – Ing. Háp. 
14. Návrh příjemců dotace z dotačního programu 12RRD06 – Podpora provozu cyklobusů – Ing. 

Zadrobílek.  
15. Návrh příjemců dotací dotačního programu 12RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů 

obcí do 1 000 obyvatel – Ing. Zadrobílek. 
16. Návrh příjemců dotací dotačního programu 12RRD02 Podpora svazků obcí – Ing. Zadrobílek.  
17. Návrh dotací dotačního programu  12CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras – Ing. 

Zadrobílek. 
18. Návrh příjemců dotací dotačního programu 12CRG04 Podpora turistických informačních 

center – Ing. Zadrobílek. 
19. Změna charakteru dotace ÚP obce Vrbice (JC) – Ing. Zadrobílek. 
20. Aktuální informace z oblasti CR – Ing. Kratochvílová. 
21. Různé. 



 Strana 2 (celkem 17) 

K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš byl požádán členem VRRCR V. Frimlem o krátkou prezentaci 
k aktuálnímu tématu „Těžba břidlicového plynu na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku“. 
 
USNESENÍ VRRCR/36/517/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Rozšířený program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Jan Morávek 
4. Ověřovatele zápisu: RSDr., Ing. Otakar Ruml, Miroslav Vlasák 

 
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 35. jednání VRRCR. 
 
Úkol:  
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/36/518/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 35. jednání VRRCR bez připomínek.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro :9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Průběžná zpráva o čerpání POV 2011 – Ing. Jireš, Ing. Pitrmanová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o čerpání finančních prostředků z POV KHK v roce 
2011 s přehledem v jednotlivých dotačních titulech, včetně vrácených nedočerpaných prostředků 
s konkrétním uvedením termínu vratek. Vrácené prostředky byly z větší části využity na podporu 
dotací dalších žadatelů schváleného zásobníku. Dále mohly být využity ty prostředky, které byly 
vráceny na účet kraje do měsíce října. Pokud byly vráceny později, nemohly už být využity v rámci 
POV. Podrobnější vysvětlení přednesla Ing. Pitrmanová. 

 
USNESENÍ VRRCR/36/519/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.         Bere na vědomí  
           Zprávu o čerpání POV za rok 2011. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
V průběhu jednání se dostavil člen VRRCR PhDr. Štěpán Ph.D. a Bc. P. Luska.  
 
 
K bodu 4. 
Program obnovy venkova KHK 2012 – předložení návrhu dotací – Ing. Jireš, RNDr. 
Holanová, R. Fodorová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě komentář k návrhu dotací z POV KHK na rok 
2012 ve všech dotačních titulech 1 – 5 včetně tabulkových příloh.  
Celkem bylo přijato 296 žádostí v objemu 214,3 mil. Kč s požadovanou podporou 86,7 mil. Kč.  
Ing. Jireš seznámil přítomné o celkovém časovém procesu zpracování žádostí. Zároveň byl 
představen postup hodnocení žádostí v jednotlivých dotačních titulech s návrhem finanční podpory 
jednotlivým žadatelům, tak jak vyplynul ze zápisu hodnotitelské komise, která byla jmenována 
radou kraje pro dt 1, dt 2, a dt 4 a pro dt 3 a dt 5. Hodnotitelské komise zasedaly dne 15. 2. 2012. 
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Byla navržena varianta podpor dotací s využitím předpokládaných finančních prostředků ve výši 
50,0 mil. Kč a varianta podpor dotací s využitím dosavadních alokovaných prostředků ve výši 35,0 
mil. Kč. Varianta s využitím 35,0 mil. Kč podpořených dotací v dt 1, dt 2, dt 4 a dt 5 bude 
předložena zastupitelstvu ke schválení 22. 3. 2012. Zároveň bude předložen ke schválení celý 
zásobních žadatelů o dotaci s barevným označením režimu podpor, tzn. po navýšení 35,0 mil. Kč o 
cca 15,0 mil. Kč. Z disponibilních prostředků byla vytvořena rezerva pro odměny administrátorů 
POV na ORP a na dofinancování finančního podílu dotace MMR obci Nový Hrádek za soutěž 
Vesnice roku 2011 – první místo v kraji.  
Pokud budou splněny podmínky pro uplatnění varianty s využitím 50,0 a více mil. Kč, bude  
postupováno dle doporučení hodnotitelské komise -  barevného podbarvení jednotlivých žádostí 
s tím, že tímto bude pokládán dt 3, 4 a 5 za uzavřený. 
Dále bylo doporučeno, z nedočerpaných a vrácených prostředků v průběhu roku, podpořit žádosti 
v dt 2, neboť v letošním roce jich bylo přijato více jak v dt 1 i ve srovnání s předchozím rokem. 
Jiný mechanismus nepřipouští předřazování žádostí. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/520/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí  

 
1. Seznam žadatelů na poskytnutí dotace v jednotlivých dotačních titulech 1 – 5  

                  z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012. 
  

2. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 1, 2, 4 a 5 z Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012. 

   
3. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 3, 1 a 2 dle 

doporučeného postupu a splnění finančních podmínek pro podporu žádostí z 
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012. 

 

4. Návrh na využití nedočerpaných a vrácených prostředků v průběhu roku 
s podporou žádostí v dt 2 z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 
pro rok 2012. 

 

5. Návrh na uzavřenou podporu žádostí v dt 3, 4 a 5 z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje pro rok 2012. 

 

II.  Doporučuje 
 
1. Seznam žadatelů na poskytnutí dotace v jednotlivých dotačních titulech 1 – 5  

                  z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012  
                  zastupitelstvu ke schválení. 
 

2. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 1, 2, 4 a 5 z Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012 zastupitelstvu ke 
schválení. 
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3. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v dotačních titulech 3, 1 a 2 dle 
doporučeného postupu a splnění finančních podmínek pro podporu žádostí z 
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012 zastupitelstvu 
ke schválení. 

 
4. Návrh na využití nedočerpaných a vrácených prostředků v průběhu roku 

s podporou žádostí v dt 2 z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 
pro rok 2012 zastupitelstvu ke schválení. 
 

5. Návrh na uzavřenou podporu žádostí v dt 3, 4 a 5 z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje pro rok 2012 zastupitelstvu ke schválení. 

 

6. Na základě uzavřených smluv o administraci monitorovat rovnoměrné a průběžné 
čerpání finančních prostředků v souladu s termíny, uvedenými ve smlouvách o 
poskytnutí dotace v dotačním titulu 1 – 5 Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje pro rok 2012 s důrazem na dt 4 a jeho průběžné 
vyúčtování ve III. Q 2012. 
 

 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0  
 
 
 
K bodu 5. 
Návrh na prodloužení čerpání účelové investiční dotace Královéhradecká labská, o.p.s. – Ing. 
Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na prodloužení čerpání účelové investiční dotace 
Královéhradecká labská, o.p.s. Komentář přednesl Ing. Roman. Termín prodloužení je stanovené 
z původního termínu 30. 6. 2012 na 30. 11. 2012. Důvodem bylo zrušení veřejné zakázky na 
dodavatele stavby. 
 
USNESENÍ VRRCR/36/521/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
           Návrh na prodloužení čerpání účelové investiční dotace Královéhradecká labská, o.p.s. 
 
II.    Doporučuje 

          Návrh na prodloužení čerpání účelové investiční dotace Královéhradecká labská, o.p.s.,  
          zastupitelstvu ke schválení. 
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 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6. 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Společnosti Královéhradecká labská, o.p.s. – 
Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Společnosti 
Královéhradecká labská, o.p.s. Komentář přednesl Ing. Roman. V průběhu roku 2011 došlo ke 
zvýšení provozního rozpočtu obecně prospěšné společnosti, jež bylo způsobeno novou legislativní 
úpravou v oblasti obecně prospěšných společností, na základě které je statutárním zástupcem 
společnosti ředitel. Pozice ředitele ve společnosti Královéhradecká labská, o. p. s. dříve nebyla 
personálně obsazena a tudíž nebyly rozpočtovány ani mzdové prostředky (dříve tyto funkce plnil 
předseda správní rady). Hrubá mzda ředitele společnosti byla stanovena na 10 tis. Kč. 
Předchozí právní úprava neumožňovala předsedovi správní rady pobírat odměnu, což nová právní 
úprava umožňuje. Správní rada navrhla předsedovi správní rady roční odměnu ve výši 50 tis. Kč. 

Tyto změny se odrazily ve výši příspěvku Královéhradeckého kraje společnosti Královéhradecká 
labská, o. p. s. Příspěvek Královéhradeckého kraje v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2012 
ve výši 70,5 tis. Kč se tak zvýšil na 145,7 tis. Kč (navýšení o částku 75,2 tis. Kč je předloženo 
Zastupitelstvu kraje v rámci 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012 na zasedání 
dne 22. 3. 2012). 

 
USNESENÍ VRRCR/36/522/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Společnosti Královéhradecká labská,  
            o.p.s. 

 
           
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 7. 
Evaluace PRK 2008 – 2010 – evaluační zpráva – Ing. Roman, Ing. Mlejnek. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě evaluační zprávu k Programu rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2008 – 2010. Prezentaci k tomuto materiálu přednesl Ing. Mlejnek. 
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Členové VRRCR požádali o zaslání prezentace Ing. Mlejnka k evaluaci PRK 2008 - 2010. 
(Rozesláno 1. 3. 2012).  
 
Úkol pro oddělení RR: 
Ze všeobecné diskuze vyplynul úkol pro odbor RR, oddělení RR – Ing. Romana – připravit na 
zasedání VRRCR 10. 5. 2012 průběžnou zprávu o dalším postupu PRK  na nadcházející nové 
programovací období do roku 2020.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/523/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.        Bere na vědomí  
          Evaluační zprávu k Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010. 
 
II.      Doporučuje 
          Evaluační zprávu k Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010  
          zastupitelstvu ke schválení. 

 
            
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Regionální inovační fond KHK -  vouchery 2011 – 2012 – Ing. Roman, MSc. Bc. Všetečka 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě informace o regionálním inovačním fondu 
Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2011 – 2012 – vyhodnocení veřejné soutěže ve 
výzkumu, vývoji a inovacích.   
Podrobný komentář k projektům poskytl D. Všetečka - představil: 
 

• Působení krytého stentu v jícnu pokusných zvířat 
• Marketingovou studii vývoje trendů v oblasti geografických informačních systémů 
• Průzkum možností nasazení vizualizačních technologií 
• Inovace metodik a nástrojů pro podporu manažerského rozhodování ve zdravotnictví 

 
 
USNESENÍ VRRCR/36/524/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  
  

Bere na vědomí 
Informaci o projektech v Regionálním inovačním fondu Královéhradeckého kraje –
vouchery 2011 – 2012. 
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II.  
  

Doporučuje 
Projekty Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje – vouchery 2011 – 
2012 zastupitelstvu ke schválení.  

  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
V průběhu  jednání VRRCR se omluvil M. Vlasák. 
 
 
Předřazeno 
K bodu 21. 
Různé. 21.2.  
Prezentace k aktuálnímu tématu „Těžba břidlicového plynu na Trutnovsku, Náchodsku a 
Broumovsku“ – Vladislav Friml. 
 
Člen VRRCR V. Friml přednesl prezentaci, týkající se těžby břidlicového plynu na Trutnovsku, 
Náchodsku a Broumovsku. Informace, které jsou zatím k dispozici a jsou  rozporuplná. Zájem o 
těžbu má nadnárodní firma  Basgas Energie Czech, s.r.o. 
Ing. Jireš prezentaci doplnil o informaci, že dne 6. 3. 2012 se koná v Náchodě setkání starostů, 
zástupců těžebních společností, ministerstva životního prostředí a odborníky na problematiku těžby. 
Z věcné diskuze vyplynulo, jak konstatoval Bc. K. Klíma, že zájem o těžbu patří do jiné roviny; 
Královéhradecký kraj by měl zmapovat právní postup, zavést profesionální monitoring a zajistit 
kvalifikované a efektivní výstupy. 
RSDr., Ing. Ruml sdělil, že Ministerstvo životního prostředí nepravomocně rozhodlo o rozsahu 
územní geologického průzkumu, které se dotkne celkem 56 obcí, proti rozhodnuti je podán odpor a 
bude rozhodovat rozkladová komise Ministerstva životního prostředí.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/525/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Vstupní informaci o záměru pr ůzkumu těžby břidlicového plynu ve vymezeném území 
pro tuto těžbu v Královéhradeckém kraji. 
 

II.  
  

Ukládá 
Ing. Rostislavu Jirešovi a RSDr., Ing. Otakaru Rumlovi zabezpečit informace k tomuto 
záměru a zařadit bod na pořad jednání VRRCR 5. 4. 2012. 
 
 

III.  
  

Doporučuje 
Připravit a případně svolat společný seminář k těžbě břidlicového plynu s Výborem 
regionálního rozvoje a cestovního ruchu společně s Výborem pro životní prostředí a 
zemědělství, pro potřeby zastupitelů. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 9. 
Vyhodnocení plnění Akčního plánu Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 
2010 - 2011 – Ing. Roman. 
 
 
Členům VRRCR bylo zasláno vyhodnocení plnění Akčního plánu Územně energetické koncepce 
Královéhradeckého kraje 2010 - 2011. Bližší komentář s prezentací poskytl Ing. Roman. 
Konstatoval, že tento materiál bude předložen radě kraje ke schválení. 
 
V průběhu  jednání VRRCR se omluvil Bc. K. Klíma. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/526/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Územně energetické koncepce Královéhradeckého 
kraje 2010 – 2011. 
 

II.  
  

Doporučuje 
Projednat vyhodnocení plnění Akčního plánu Územně energetické koncepce 
Královéhradeckého kraje 2010 – 2011 zastupitelstvu ke schválení.  
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
K bodu 10. 
Projednání Akčního plánu Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 - 
2013 – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán Akční plán Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 
2012 - 2013. Bližší komentář s prezentací poskytl Ing. Roman. 
 



 Strana 10 (celkem 17) 

USNESENÍ VRRCR/36/527/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Akční plán Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 – 2013. 
 
II.      Doporučuje 

1. Projednat Akční plán Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 
– 2013 ve výboru životního prostředí a zemědělství. 

 
2. Akční plán Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 – 2013 po 

projednání ve výboru ŽP a zemědělství předložit opakovaně VRRCR. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 11. 
Informace o poskytnutých půjčkách – stav k I. Q. 2012 – Ing. Roman. 
 

Členům VRRCR byla zaslána elektronicky informace o aktuálním stavu půjček poskytnutých 
Královéhradeckým krajem. Ing. Miloslav Roman okomentoval jednotlivé půjčky dle přiložené 
tabulky.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/528/2012   
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 : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 12. 
Žádost Ministerstva dopravy k řešení úkolu č. 126 VD6 Politiky územního rozvoje ČR –  
„Labská vodní cesta v úseku Kunětice – Opatovice nad Labem“ - Ing. Háp. 
 
 
Členům VRRCR byla zaslána Žádost Ministerstva dopravy k řešení úkolu č. 126 VD6 Politiky 
územního rozvoje ČR – „Labská vodní cesta v úseku Kunětice – Opatovice nad Labem“, kterou 
podrobně okomentoval Ing. Háp.  VRRCR nemá povědomí o tom, že by Královéhradecký kraj 
prověřoval záměry na úseku regionálního rozvoje a územního plánování.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/529/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost Ministerstva dopravy k řešení úkolu č. 126 VD6 Politiky územního rozvoje  
          ČR – „Labská vodní cesta v úseku Kunětice – Opatovice nad Labem. 

 
II.  Nemá povědomí 
          o tom, že by Královéhradecký kraj prověřoval záměry na úseku regionálního rozvoje  
          a územního plánování.  

 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 13. 
Žádost obce Rokytnice v Orlických horách o zařazení projektu „Dráhy Orlických hor do 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“ – Ing. Háp. 
 
Členům VRRCR byla zaslána žádost obce Rokytnice v Orlických horách o zařazení projektu 
„Dráhy Orlických hor do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“. K tomuto bodu si 
vyžádal účast pan starosta Města Rokytnice v O. h. Petr Hudousek a Ing. Tejkl. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/530/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost obce Rokytnice v Orlických horách o zařazení projektu „Dráhy Orlických hor  
          do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“.  
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II.  Doporučuje 
1. Žadateli vyzvat dotčené obce, aby zařadily záměr projektu do svých územních 

plánů. 
 

2. Žadateli předložit žádost o záměru projektu do Výboru pro dopravu k projednání 
v souladu s dokumentem „Generel dopravy“. 

 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 14. 
Návrh příjemců dotace z dotačního programu 12RRD06 – Podpora provozu cyklobusů – Ing. 
Zadrobílek.  
 
 
Členům VRRCR byl zaslán Návrh příjemců dotace z dotačního programu 12RRD06 – Podpora 
provozu cyklobusů včetně komentáře pořízeného ze zápisu z jednání hodnotící komise. 
Celkem předloženy 4 žádosti v objemu 3573 443 Kč, alokace 3 500 000 Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/531/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh příjemců dotace z dotačního programu 12RRD06 – Podpora provozu cyklobusů. 
 
II.  Doporučuje 

1. Návrh příjemců dotace z dotačního programu 12RRD06 – Podpora provozu 
cyklobusů zastupitelstvu ke schválení.  
 

2. Přesun finančních prostředků ve výši 3,0 mil. Kč z kapitoly 13 do kapitoly 10 
(doprava) z důvodu zabezpečení provozu cyklobusů v turistických regionech v roce 
2012 s podmínkou zachování stávajícího standardu a rozsahu provozu cyklobusů na 
území Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení.  

 
3. Odboru grantů a dotací zbývající alokaci ve výši 500 tis. Kč použít na propagaci 

cyklobusů ve smyslu podmínek schválených zastupitelstvem kraje v roce 2011. 
 

4. Odboru grantů a dotací úzce spolupracovat se společností OREDO s.r.o ve věci 
nastavení trojstranných smluv mezi svazky obcí, dopravci a společností OREDO 
s.r.o. s podmínkou zachování stávajícího standardu a rozsahu provozu cyklobusů 
v turistických regionech.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 15. 
Návrh příjemců dotací dotačního programu 12RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů 
obcí do 1 000 obyvatel – Ing. Zadrobílek. 
 
Z důvodů zasedání hodnotící komise byl dne 28. 2. 2012 dodatečně zaslán návrh příjemců dotací 
dotačního programu 12RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel 
včetně komentáře pořízeného ze zápisu z jednání hodnotící komise. 
Celkem bylo předloženo 59 žádostí v objemu 6 549 260 Kč, alokace 2,0 mil. Kč.  
Hodnotící komisí bylo doporučeno navýšení o 500 tis., Kč přesunem finančních prostředků 
z dotačního programu -. Úprava lyžařských a běžeckých tras do programu Pořízení a digitalizace 
územních plánů obcí do 1 000 obyvatel. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/532/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

 
1. Návrh příjemců dotací dotačního programu 12RRD03 Pořízení a digitalizace 

územních plánů obcí do 1 000 obyvatel. 
 

2. Přesun finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z programu Úprava lyžařských a 
běžeckých tras do programu Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 
obyvatel. 
 

 
II.  Doporučuje 

 
1. Přesun finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z programu Úprava 

lyžařských a běžeckých tras do programu Pořízení a digitalizace územních plánů 
obcí do 1 000 obyvatel. 
 

2. Návrh příjemců dotací dotačního programu 12RRD03 Pořízení a digitalizace 
územních plánů obcí do 1 000 obyvatel zastupitelstvu ke schválení. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 16. 
Návrh příjemců dotací dotačního programu 12RRD02 Podpora svazků obcí – Ing. 
Zadrobílek.  
 
Z důvodů zasedání hodnotící komise byl dne 28. 2. 2012 dodatečně zaslán návrh příjemců dotací 
dotačního programu 12RRD02 Podpora svazků obcí včetně komentáře pořízeného ze zápisu 
z jednání hodnotící komise. 
Celkem bylo předloženo 32 žádostí v objemu 2,4 mil. Kč, alokace 1 019 700 Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/533/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Návrh příjemců dotací dotačního programu 12RRD02 Podpora svazků obcí. 
           
II.  Doporučuje 
          Návrh příjemců dotací dotačního programu 12RRD02 Podpora svazků obcí  
          zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 17. 
Návrh dotací dotačního programu 12CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras – Ing. 
Zadrobílek. 
 
Z důvodů zasedání hodnotící komise byl dne 28. 2. 2012 dodatečně zaslán návrh příjemců dotací 
dotačního programu  12CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras včetně komentáře pořízeného ze 
zápisu z jednání hodnotící komise. 
Celkem bylo předloženo 12 žádostí v objemu 2 350 177 Kč, alokace 2,0 mil. Kč.  
Hodnotící komisí bylo doporučeno z alokované částky v tomto dotačním programu rozdělit částku 
1,5 mil. Kč a zbývajících 500 tis., Kč přesunout do dotačního programu Pořízení a digitalizace 
územních plánů obcí do 1 000 obyvatel. 
USNESENÍ VRRCR/36/534/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

 
1. Návrh dotací dotačního programu 12CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras. 

 
2. Přesun finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z programu Úprava lyžařských a 

běžeckých tras do programu Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 
obyvatel. 
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II.  Doporučuje 
 

1. Přesun finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z programu Úprava 
lyžařských a běžeckých tras do programu Pořízení a digitalizace územních plánů 
obcí do 1 000 obyvatel. 

 
           2.  Návrh dotací dotačního programu 12CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras  

                      zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 18. 
Návrh příjemců dotací dotačního programu 12CRG04 Podpora turistických informačních 
center – Ing. Zadrobílek. 
 
Z důvodů zasedání hodnotící komise byl dne 28. 2. 2012 dodatečně zaslán návrh příjemců dotací 
dotačního programu Návrh příjemců dotací dotačního programu 12CRG04 Podpora turistických 
informačních center včetně komentáře pořízeného ze zápisu z jednání hodnotící komise. 
Celkem bylo předloženo 33 žádostí v objemu 1 361 822 Kč, alokace 604 000 Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/535/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh příjemců dotací dotačního programu 12CRG04 Podpora turistických  
          informačních center. 
 
II.  Doporučuje 
          Návrh příjemců dotací dotačního programu 12CRG04 Podpora turistických 
          informačních center zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 19. 
Změna charakteru dotace ÚP obce Vrbice (JC) – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byla zaslána žádost obce Vrbice na změnu charakteru dotace poskytnuté na 
projekt „Územní plán Vrbice“ v roce 2011. Důvodem žádosti je charakter dotace, který se mění 
z neinvestiční na investiční. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/536/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční na projekt „Územní plán obce  
          Vrbice“. 
 
II.  Doporučuje 
          Změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční na projekt „Územní plán obce  
          Vrbice“ zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 20. 
Aktuální informace z oblasti CR – Ing. Kratochvílová. 
 
V zastoupení Ing. Kratochvílové informovala přítomné o aktualitách v oblasti cestovního ruchu 
Mgr. Mazánková. Pozvala přítomné na veletrh cestovního ruchu – Infotour a cykloturistika, který 
se koná ve dnech 16. – 17. 3. 2012 v Kongresovém centru Aldis . Rozdány letáky. 
 
USNESENÍ VRRCR/36/537/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Aktuální informace z oblasti cestovního ruchu. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 21. 
Různé.  
 
Ing. Roman informoval přítomné o konání FOR  BIKES, 3. Jarní veletrh cyklistiky, ve dnech  
30. 3. – 1. 4. 2012, Pražský veletržní areál Letňany. Pro zájemce pozvánky k dispozici na oddělení 
RR. 
 
 
Úkol pro oddělení CR:  
Na jednání VRRCR postupně představit regionální výrobky – Orlické hory, Podchlumí, Krkonoše, 
Český ráj, Broumovsko. 
 
 
K bodu 21.1. 
Návrh na navýšení kapitoly 39 o 3,0 mil. Kč na podporu účelových dotací v roce 2012 – Ing. 
Jireš. 
 
Vzhledem k tomu, že jsou každoročně předkládány žádosti o účelové dotace, které mimo jiné řeší 
havarijní stavy nebo jiné adekvátní požadavky, byl vznesen požadavek na navýšení do kapitoly 39 o 
3,0 mil. Kč.   
 
 
USNESENÍ VRRCR/36/538/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na navýšení kapitoly 39 o 3,0 mil. Kč na podporu účelových dotací v roce 2012. 
 
II.  Pověřuje 
          Předsedu VRRCR Ing. Rostislava Jireše projednáním požadavku ve výši 3,0 mil. Kč na  
          posílení kapitoly 39 za účelem řešení požadavků na účelové dotace. 
 
 
VRRCR ruší plánované zasedání VRRCR 8. 3. 2012. 
 
Jednání skončeno ve13,30 hodin. 
 
 
Jednání  VRRCR 5. 4. 2012 v 9,30 hodin  
 
 
 
Předseda VRRCR: Ing. Rostislav Jireš                                                   ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: RSDr., Ing. Otakar Ruml                                           ………………………..                                      
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                       ………………………… 
       
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                            ………………………… 


