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Zápis 
 
z 38. Výjezdního jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 5. 2012 v 9, 30 hodin v Hostinném – 
Františkánský klášter 
 
Přítomni:  Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, J. Gangur,  
                 V. Hlostová, Mgr. Mojžíš, V. Friml, M. Vlasák                   
Omluveni: PhDr. Štěpán Ph.D, Ing. Derner, RSDr., Ing. Ruml 
Nepřítomni:   
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, J. Orsák, Ing. Dittrich, Ing. Švalbová, Ing. Zadrobílek,  
                 Mgr. A. Kulhavá – omluvena, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová - omluvena,  
                 Bc. Nekovářová, Mgr. Smejkalová,  
                  
                                                                                                                        
                  
Program:  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3. Vyhodnocení splnění dodávky zakázky – zajištění služeb „Podpora rozvoje inovačního prostředí 

v Královéhradeckém kraji pro rok 2011“ – Ing. Roman, Ing. Dittrich. 
4. Výsledky 2. a 3. etapy statistických šetření a monitoringu PODZIM-ZIMA 2011/2012 – Mgr. 

Smejkalová. 
5. Projekt CPP II – informace o realizaci – Mgr. Smejkalová. 
6. Podpora turistických informačních center KHK – Mgr. Feuchter. 
7. POV 2012 – návrh dotací II. kola – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
8. Žádost Euroregionu Glacensis o prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši 1,0 mil. Kč – Ing. 

Roman. 
9. Plnění ručitelského závazku SHČMS  – Ing. Roman. 
10. Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí 

Královéhradeckého kraje na rok 2012 – Ing. Roman. 
11. Program podpory technického vybavení pro obce s JPO – poskytnutí finančních prostředků na 

pořízení požárního speciálního vozidla TATRA 815 6x6 s pěnovou nástavbou – Ing. Roman. 
12. Návrh Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje – Ing. 

Zadrobílek. 
13. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti RR a CR – Ing. Zadrobílek. 
14. Představení Františkánského kláštera v Hostinném – Bc. Klíma, starosta Města Hostinné. 
15. Různé. 

15.1.  Odměny členům VRRCR – Ing. Jireš. 
15.2.  Informace o soutěži Vesnice roku 2012 – R. Fodorová. 
15.3. Žádost obce Petrovičky – Mgr. Berdychová, R. Fodorová. 

 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
USNESENÍ VRRCR/38/546/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Bc. Karel Klíma 
4. Ověřovatele zápisu: Mgr. Jan Morávek, M. Vlasák 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru.  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 37. 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 splněno. 
 
 
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. 
(Problematika se projednává s legislativním a právním odd. KÚ Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje) 
 
Úkol pro oddělení RR:  Bod 7) VRRCR/36/2012 ze dne 1. 3. 2012 ukládá: 
 
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.  
Zodpovídá: Ing. Roman 
 
Usnesení VRRCR/36/525/2012 ze dne 1. 3. 2012 ukládá: 
Ing. Rostislavu Jirešovi a RSDr., Ing. Otakaru Rumlovi zabezpečit informace k tomuto záměru a 
zařadit bod na pořad jednání VRRCR 5. 4. 2012. 
Zodpovídá: Ing. Jireš, RSDr., Ing. Ruml 
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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. 
Zodpovídá: Ing. Jireš, RSDr., Ing. Ruml 
(Na úkolu se průběžně pracuje, seminář se zabezpečuje.) 
 
Usnesení VRRCR/36/527/2012  ze dne 1. 3. 2012 ukládá: 
Akční plán Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 – 2013 po projednání ve 
výboru ŽP a zemědělství předložit opakovaně VRRCR. 
Zodpovídá: Ing. Roman 
(10. 5. 2012 bude projednáno ve výboru životního prostředí) 
Informace pro VRRCR 06/2012. 
 
Usnesení VRRCR/36/538/2012 ze dne 1. 3. 2012 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. 
Zodpovídá: Ing. Jireš 
(Jednání stále probíhá.) 
 
USNESENÍ VRRCR/38/547/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 37. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Vyhodnocení splnění dodávky zakázky – zajištění služeb „Podpora rozvoje inovačního 
prostředí v Královéhradeckém kraji pro rok 2011“ – Ing. Roman, Ing. Dittrich. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prezentace Vyhodnocení splnění dodávky zakázky – zajištění 
služeb „Podpora rozvoje inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji pro rok 2011“ Ing. 
Dittrichem, ředitelem TC HK.  

 
USNESENÍ VRRCR/38/548/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.         Bere na vědomí  
           Prezentaci vyhodnocení splnění dodávky zakázky – zajištění služeb „Podpora rozvoje  
           inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji pro rok 2011“ 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Výsledky 2. a 3. etapy statistických šetření a monitoringu PODZIM-ZIMA 2011/2012 – Mgr. 
Smejkalová. 
 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prezentace o výsledcích 2. a 3. Etapy statistických šetření a 
monitoringu POODZIM – ZIMA 2011/2012 zástupci firmy STEM/MARK, a.s. 

 
USNESENÍ VRRCR/38/549/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí  
          Prezentaci výsledků 2. a 3. etapy statistických šetření a monitoringu PODZIM-ZIMA 
          2011/2012 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0  
 
   
 
 
 
K bodu 5. 
Projekt CPP II – informace o realizaci – Mgr. Smejkalová. 
 
Členům VRRCR byly poskytnuty aktuální informace o realizaci Projektu CPP II.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/38/550/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
           Aktuální informace o realizaci Projektu CPP II. 
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           Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6. 
Podpora turistických informačních center KHK – Mgr. Feuchter. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na poskytnutí podpor pro 40 turistických informačních center 
Královéhradeckého kraje, které v rámci výzvy podaly žádost. Z 50 oslovených zaslalo svou žádost 
42 TIC, z toho 2 byly vyřazeny pro nesplnění podpínek podpory. Alokovaná částka pro poskytnutí 
podpory je 920 000,- Kč. Výše podpory pro každé TIC (40) je ve výši 23 000,- Kč. 

 
USNESENÍ VRRCR/38/551/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Návrh podpor turistických informačních center Královéhradeckého kraje.  
 
II.  Doporučuje 
          Návrh podpor turistických informačních center Královéhradeckého kraje  
          zastupitelstvu ke schválení.   

 
           
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 7. 
POV 2012 – návrh dotací II. kola – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh na poskytnutí dotací – II. kolo POV 2012. 
Vzhledem současným disponibilním prostředkům byly navrženy 2 varianty pro poskytnutí podpor. 
Varianta A) řeší podporu projektů, na základě prověření jejich připravenosti v současné době, v dt 1 
a dt 2. 
Varianta B) řeší podporu krácených navržených dotací v dt 3. 
 
USNESENÍ VRRCR/38/552/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.        Bere na vědomí  
          Návrh podpor z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2012 – II. kolo ve  
          dvou navržených variantách. 
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II.      Doporučuje 
          Návrh podpor z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2012 – II. kolo ve  
          variantě A) - podporu projektů, na základě prověření jejich připravenosti v současné  
          době, v dt 1 a dt 2 zastupitelstvu ke schválení. 

 
            
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 (střet zájmu) 
 
 
K bodu 8. 
Žádost Euroregionu Glacensis o prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši 1,0 mil. Kč – 
Ing. Roman. 
 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva k žádosti Euroregionu 
Glacensis o prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši 1,0 mil. Kč.  Vzhledem k tomu, že 
projekt spolupráce s polským partnerem dále pokračuje a k vyhlášení se připravují ještě další výzvy 
v rámci Operačního programu ČR – PL, bude i nadále zapotřebí financovat náklady spojené 
s administrací stávajících a přípravou nově podaných projektů. Prodloužení termínu splatnosti 
půjčky je do 30. 6. 2015. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/38/553/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  
  

Bere na vědomí 
Žádost Euroregionu Glacensis o prodloužení termínu splatnosti půjčky do 30. 6. 2015 ve 
výši 1,0 mil. Kč. 

  
II.  
  

Doporučuje 
Žádost Euroregionu Glacensis o prodloužení termínu splatnosti půjčky do 30. 6. 2015 ve 
výši 1,0 mil. Kč za standardních úrokových podmínek kraje, tj. cca 5 %, zastupitelstvu ke 
schválení. 

  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 (střet zájmu) 
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K bodu 9. 
Plnění ručitelského závazku SHČMS  – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla zaslána žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajského sdružení 
Královéhradeckého kraje o poskytnutí ručení Královéhradeckého kraje pro SHČMS za zajištění 
úvěru v celkové výši 63 750 000,- Kč, pro zajištění předfinancování projektu v rámci OPPS ČR a 
RP 2007 – 2013 „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich 
vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“.  

Dne 4. 4. 2012 bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) SHČMS odeslané 
Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední ve věci m o ž n é h o spáchání správního 
deliktu zadavatelem (tj. SHČMS) při stanovení způsobu hodnocení nabídek podle hodnotících 
kritérií, resp. dílčího kritéria „záruční doba“, ve veřejné zakázce „Nákup hasičské techniky“, 
zadávané v otevřeném řízení. Podle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 12. 2010 
bylo uchazeči SPS-VKP s. r. o. se sídlem ve Slatiňanech, Tovární 123, při hodnocení nabídky podle 
dílčího kritéria „záruční doba pro nástavbu“ uděleno 0 (nula) bodů, a to z důvodu, že tento uchazeč 
nabídl tuto délku záruční doby 72 měsíců, tj. mimo maximální požadovanou hranici (60 měsíců) 
uvedenou v zadávací dokumentaci. Dle názoru Úřadu tak vzniká pochybnost, zda postup zadavatele 
při stanovení způsobu hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria „záruční doba“ byl 
v souladu se zákonem, neboť tato hodnota by realizaci předmětu plnění veřejné zakázky neměla 
nijak ohrozit a delší záruční doba může být pro zadavatele přínosem navíc.  

SHČMS v současné době své závazky za oba úvěry vůči České spořitelně plní. Vzhledem 
k probíhajícímu správnímu řízení však vznikne časový nesoulad mezi povinností splatit úvěr a 
obdržením finančních prostředků z OPPS ČR-PR 2007 – 2013, neboť částka ve výši 57 mil. Kč je 
poslední splátkou úvěru č. 1873/10/LCD splatnou do 30. 6. 2012. V případě, že Královéhradecký 
kraj splní svůj ručitelský závazek (s ohledem na přijaté usnesení č. ZK/19/1347/2011) a 
jednorázovou splátkou ve výši 57 mil. Kč úvěr splatí, budou minimalizované ztráty vyplývající ze 
sankcí za porušení povinností při nesplacení úvěru ve stanoveném termínu.Po obdržení rozhodnutí 
Úřadu bude Zastupitelstvo KHK informováno o dalších krocích. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/38/554/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Stav plnění ručitelského závazku vůči České spořitelně, a. s.,  za závazky Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, 
vyplývající ze  Smlouvy o úvěru č. 1873/10/LCD ve výši 57 000 tis. Kč  za zajištění 
předfinancování projektu v rámci OPPS ČR-PR 2007 – 2013 „Spolupráce hasičských 
jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc 
při krizových situacích“ číslo CZ.3.22/1.3.00/09.01567, který byl doporučen k 
financování z prostředků Evropské unie. 
 
 

II.  
 
 
 
 
  

Doporučuje  
Minimalizovat p řípadné ztráty. 
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III.  Ukládá 
          Helmutu Dohnálkovi, 3. náměstkovi hejtmana zahájit potřebné kroky při vymáhání  
          případného dluhu zvýšenému o sazbu úrokové míry od SHČMS – krajského sdružení  
          Královéhradeckého kraje. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí 
Královéhradeckého kraje na rok 2012 – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla zaslána Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na 
výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2012 včetně příloh. Bližší komentář přednesl 
Ing. Roman. 
 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/38/555/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Pravidla pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů  
          dobrovolných hasičů obcí v roce 2012, včetně příloh. 
 
 
II.  Doporučuje 
          Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení: 

1. Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2012“, včetně 
příloh usnesení 

2. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace vybraným obcím dle důvodové zprávy na: 

a) výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. věcné 
prostředky požární ochrany, odborná) jednotek SDH vybraných obcí 
ve formě příspěvku na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k 
zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu jednotce v síle nejméně 
jednoho družstva, u kategorie JPO II/2 nejméně dvou družstev, o 
zmenšeném početním stavu, ve složení velitel, strojník a dva hasiči. Členové 
jednotky zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby 
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v souladu s § 20 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o 
požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 

b) na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v 
jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje 
zaměstnání dle zákoníku práce 

c) na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně 
příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její 
územní obvod za období říjen - listopad 2011 

 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 11. 
Program podpory technického vybavení pro obce s JPO – poskytnutí finančních prostředků 
na pořízení požárního speciálního vozidla TATRA 815 6x6 s pěnovou nástavbou – Ing. 
Roman. 
 

Členům VRRCR byl zaslán elektronicky Program podpory technického vybavení pro obce s JPO – 
poskytnutí finančních prostředků na pořízení požárního speciálního vozidla TATRA 815 6x6 
s pěnovou nástavbou. 
Město Hradec Králové žádá o finanční příspěvek ve výši 200 000,00 Kč, kterou použije na nákup 
požárního speciálního vozidla Tatra T 815 6x6 s pěnovou nástavbou Město svůj záměr nákupu 
požárního speciálního vozidla zdůvodňuje jeho použitím pro zabezpečení požární ochrany při 
leteckém provozu na letišti v Hradci Králové. Cena požárního vozidla byla znaleckým posudkem 
stanovena na 446 400,00 Kč 
 
O zakoupení požárního speciálního vozidla rozhodla Rada města Hradec Králové na svém 6. 
zasedání, usnesením č. RM/2012/498. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/38/556/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Žádost Města Hradec Králové o poskytnutí účelové dotace ve výši 200 000,- Kč na 
pořízení požárního speciálního vozidla TATRA 815  6 x 6 s pěnovou nástavbou pro 
zabezpečení požární ochrany při leteckém provozu na letišti v Hradci Králové. 
 
II. Doporu čuje 
Program podpory technického vybavení pro obce s JPO – poskytnutí finančních 
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prostředků – účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 200 000,- Kč na 
pořízení požárního speciálního vozidla TATRA 815  6 x 6 s pěnovou nástavbou pro 
zabezpečení požární ochrany při leteckém provozu na letišti v Hradci Králové
zastupitelstvu ke schválení. 
 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 12. 
Návrh Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje – 
Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byl zaslán Návrh Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje a Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje.  Podrobný popis 
návrhu dotačního fondu je uveden v důvodové zprávě. Komentář přednesl Ing. Zadrobílek.  
 
Dotační oblasti fondu: 

� regionální rozvoj 
� program obnovy venkova 
� cestovní ruch 
� kultura a památková péče 
� životní prostředí a zemědělství 
� vzdělávání a podpora rozvoje školství 
� volnočasové aktivity 
� sport a tělovýchova 
� rizikové chování a zdravý životní styl 

 
 
Návrh Zásad dotačního fondu bude projednán ve výborech: 

� Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 10. 5. 2012 

� Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity 10. 5. 2012 

� Výbor pro kulturu a památkovou péči 10. 5. 2012 

� Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 24. 5. 2012 

� Výbor pro životní prostředí a zemědělství 24. 5. 2012 

� Výbor finanční 7. 6. 2012 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/38/557/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

1. Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 
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2. Návrh Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje.  

 
           

II.  Doporučuje 
           1. Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení. 
           2. Návrh Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého  
               Kraje zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
V průběhu jednání VRRCR se omluvil Mgr. Mojžíš (12,15 hod.). 
 
 
 
K bodu 13. 
Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti RR a CR – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byla zaslána důvodová zpráva k podpoře veřejně prospěšných projektů v oblasti 
RR a CR.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/38/558/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Podporu veřejně prospěšných projektů z oblasti RR a CR 
 
II.  Doporučuje 
          Podporu veřejně prospěšných projektů z oblasti RR a CR zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 14. 
Představení Františkánského kláštera v Hostinném – Bc. Klíma, starosta Města Hostinné. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prohlídka zrekonstruovaného Františkánského kláštera 
v Hostinném s komentářem pana Tomáše Anděla. 
 
 
 
K bodu 15. 
Různé. 
 
V bodu různém informoval Ing. Roman o: 

� zahájení stavby „Cyklostezka Kuks“ 
� průběhu realizace „Projekt „Brána sousedům“ řešící dopravu v polském příhraničí 
� realizaci EPC – „Realizaci úspor energií při provozu budov v majetku Královéhradeckého 

kraje – balíček 1 a balíček 2 
 
 
K bodu 15.1. 
Odměny členům VRRCR – Ing. Jireš. 
 
Členům VRRCR Ing. Jireš přednesl návrh odměn členům VRRCR, kteří nejsou členy zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
Bc. Karel Klíma 
Mgr. Jan Morávek. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/38/559/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh výše odměn pro členy VRRCR Bc. Karla Klímu a Mgr. Jana Morávka. 
 
II.  Doporučuje 
          Návrh výše odměn pro členy VRRCR Bc. Karla Klímu a Mgr. Jana Morávka  
          zastupitelstvu ke schválení. 
            
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 – podjatost 
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K bodu 15.2. 
Informace o soutěži Vesnice roku 2012 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o přihlášených obcích do soutěže Vesnice roku 2012. 
V letošním roce se do této soutěže přihlásilo 20 obcí. Zasedání hodnotitelská komise bude 14. 5. 
2012 s přípravou harmonogramu návštěv jednotlivých obcí. Termín slavnostního vyhlášení ve 
vítězné obci za Královéhradecký kraj je stanoven na 25. 8. 2012. 
 
USNESENÍ VRRCR/38/560/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci o soutěži Vesnice roku 2012. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 15.3. 
Žádost obce Petrovičky – Mgr. Berdychová, R. Fodorová. 
 
Členka VRRCR Mgr. Berdychová upozornila na žádost obce Petrovičky o poskytnutí finanční 
podpory z POV na rok 2012 s návrhem na prošetření přidělení bodů pro získání dotace.  
Tuto skutečnost doplnila R. Fodorová, která konstatovala, že se starostkou obce již daný problém 
konzultovala, záležitost byla prověřena a administrativní chyba byla vzata na vědomí. Zároveň bylo 
přihlédnuto k tomu, že se jedná o nejmenší obec v Královéhradeckém kraji s malým rozpočtem a 
nutností podpory žádosti, která se týká projektu „Polyfunkční dům – I. etapa“. Písemná žádost obce 
Petrovičky byla doručena na odboru RR KÚ ze dne 9. 5. 2012. 
Na základě finančních možností v POV v průběhu I. pololetí 2012 bude žádost obce Petrovičky 
následně předložena k projednání ve VRRCR s doporučením její podpory. 
 
USNESENÍ VRRCR/38/56012012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Žádost obce Petrovičky s následným dořešením v aktuálním čase s využitím  
          disponibilních prostředků v POV 2012. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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Jednání skončeno ve12,30 hodin. 
 
 
 
 
 
Jednání  VRRCR 21. 6. 2012 v 9,30 hodin v Žacléři. 
 
 
 
Předseda VRRCR: Ing. Rostislav Jireš                                                   ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu:  Mgr. Jan Morávek                                                     ………………………..                                      
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                       ………………………… 
       
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                             ………………………… 


