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Zápis 
 
z 39. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 16. 8. 2012 v 9, 30 hodin v zasedací místnosti rady N2 903 
 
Přítomni:  Ing. Jireš, P. Luska, PhDr. Štěpán Ph.D, Mgr. Berdychová, J. Gangur,  
                 RSDr., Ing. Ruml, Mgr. Mojžíš, V. Friml,  
Omluveni: Mgr. Morávek, Bc. Klíma, Ing. Derner, V. Hlostová, M. Vlasák,  
Nepřítomni:   
Přizváni: H. Dohnálek, RNDr. Holanová, Ing. Mlejnek - nepřítomen,  
                 Ing. Švalbová, Ing. Pacák, Ing. Háp, Ing. Zadrobílek, Mgr. A. Kulhavá,  
                 Ing. Roman, Ing. Kratochvílová, Mgr. Smejkalová, J. Kuthanová, J. Bitnerová,  
                 Ing. Shejbal, Ing. Pravda 
                  
                                                                                                                                                                       
Program:  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

 schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3.  Prezentace „Studie řešení dopravní průchodnosti v oblasti města Dvůr Králové nad Labem 

v návaznosti na rychlostní silnici R11“ – Ing. Háp. 
4. Informace o připravované VZ „Studie změřená na rozvoj území u vodní nádrže Rozkoš“ – Ing. 

Háp. 
5. Informace o připravované VZ „Analýza cílových charakteristik krajiny, krajinné politiky a 

plánování krajina na území KHK“ -   Ing. Háp. 
6. Prezentace výsledků statistických šetření a monitoringu 4. etapy a shrnutí 1. – 4. etapy – Mgr. 

Smejkalová.   
7. Vyhodnocení veletrhů I. pololetí 2012 – Ing. Kratochvílová.  
8. Dotační programy v oblasti cestovního ruchu na rok 2013 – Ing. Zadrobílek. 
9. Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje na rok 2013 – Ing. Zadrobílek. 
10. Návrh Programu obnovy venkova a Zásad poskytování dotací POV KHK na rok 2013 – Ing. 

Jireš, RNDr. Holanová, R. Fodorová. 
11. Dofinancování VR 2011 Nový Hrádek – R. Fodorová. 
12. Žádost o dorovnání dotace z POV 2012 – dt 4 -  úroky z úvěru obec Dobrá Voda u Hořic – Ing. 

Jireš, R. Fodorová. 
13. Informace o podaných žádostech o dotaci na rok 2012 – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
14. Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z POV 2012 – Ing. Roman. 
15. Příprava projektu Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje do roku 2020 – návrh 

neinvestičního účelového příspěvku Centru EP  – Ing. Mlejnek, Ing. Roman. 
16. Integrovaná studie regionu Labe v Královéhradeckém kraji – Ing. Roman. 
17. Projednání Akčního plánu Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 - 2013 

– Ing. Roman. 
18. Návrh na zaplacení části DPH pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. – Ing. Roman. 
19. EPC metoda – Program EFEKT 2012 -  energetika – Ing. Roman. 
20. Aktuální informace o půjčkách – Ing. Roman 
21. Návrh na poskytnutí finančního daru HZS KHK – Ing. Roman. 
22. Návrh na poskytnutí účelové dotace Svazku obcí Hradubická labská na náklady spojené 

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka Mechu a 
perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubicemi – Ing. Roman.  

23. Návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti MAS KHK na rok 2012 – Ing. Roman. 
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24. Plnění ručitelského závazku SHČMS – krajské sdružení KHK (informace o aktuální situaci) – 
Ing. Roman. 

25. Žádost o prominutí odvodu za nedodržení smluvních podmínek příjemce SHČMS – KS a OS 
KHK – Ing. Roman. 

26. Informace o aktuální situaci strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – finanční vratka – 
program ABILITA – H. Dohnálek, 3. náměstek hejtmana. 

27. Informace o III. etapě rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny – H. Dohnálek, 3. náměstek 
hejtmana. 

28. Informace o strategické průmyslové zóně Vrchlabí – H. Dohnálek, 3. náměstek hejtmana. 
29. Dotace JSDH obcím. 
30. Různé. 

• 30.1. Výsledky soutěže Vesnice roku 2012 – R. Fodorová 
• 30.2. Návrh textu pro zveřejní informace na webové stránky kraje k POV 2012 –  

         Ing. Jireš, R. Fodorová   
• 30.3. Návrh na poskytnutí účelové dotace obci Vysokov – havarijní stav opěrné zdi. 

          
 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
USNESENÍ VRRCR/39/562/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Mgr. Martinu Berdychovou 
4. Ověřovatele zápisu: Vladislav Friml, PhDr. Jiří Štěpán Ph.D, 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru.  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 38. jednání VRRCR. 
 
 
 
 
Úkol:  
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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 splněn. 
 
Problematika projednaná s legislativním a právním odd. KÚ Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje – názor. 
 
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o těchto 
majetkoprávních úkonech kraje: 
d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití. 
Vzhledem k tomu, že jde o právní úkon, je potřeba, aby podstatné náležitosti právního úkonu (tj. 
kdo, co, komu, na co) schválil příslušný orgán. V případě dotací je tato pravomoc vytvořit vůli 
ohledně toho, komu bude poskytnuta dotace, jaká dotace včetně její výše, na jaký účel, vyhrazena 
zastupitelstvu. Pojem vyhrazena znamená, že o podstatných částech právního úkonu poskytnutí 
dotace /tedy kdo, co, komu, na co/ musí rozhodovat výlučně zastupitelstvu a nelze tuto rozhodovací 
pravomoc přenést na jiný orgán. 
Tedy pokud zastupitelstvo rozhoduje o tom, že bude poskytnuta investiční dotace – pak charakter 
této dotace tedy účel poskytnuté dotace může změnit zase jen zastupitelstvo. 
 
 
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 
 
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 
Úkol splněn. 
 
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. 
Úkol splněn. 
Usnesení VRRCR/36/538/2012 ze dne 1. 3. 2012 pověřuje:  
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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 
Komentář: 
Vzhledem k okolnostem chybí disponibilní prostředky v POV v dt l, dt 2 a dt 3 cca 10,0 mil. Kč. 
V rozpočtu kraje se nepodařilo vytvořit disponibilní prostředky pro pokrytí dotací v jednotlivých 
dotačních titulech. Tudíž nepřipadá v úvahu ani navýšení 3,0 mil. Kč.  
Úkol splněn. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/563/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 38. jednání VRRCR bez připomínek.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Prezentace „Studie řešení dopravní průchodnosti v oblasti města Dvůr Králové nad Labem 
v návaznosti na rychlostní silnici R11“ – Ing. Háp. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prezentace ke Studii řešení dopravní průchodnosti v oblasti města 
Dvůr Králové nad Labem v návaznosti na rychlostní silnici R11“. Prezentaci přednesli zástupci 
zpracovatele Studie – Transconsult. (Vazba na usnesení z 18. VRRCR ze dne 19. 8. 2010, usnesení 
VRRCR/18/296/2010). 
Studie řešící území dopravní koncepce a průchodnosti Dvora Králové nad Labem s vazbou na 
rychlostní silnici R11. Dotčené obce byly navštíveny a bylo s nimi jednáno v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje.  
Ing. Háp doplnil, že podnětem bylo efektivní napojení Města Hostinného – studie z roku 2005 
nepřinesla příznivé výsledky. V roce 2010 byl tento proces opakován.  

 
USNESENÍ VRRCR/39/564/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.         Bere na vědomí  
           Prezentaci „Studie řešení dopravní průchodnosti v oblasti města Dvůr Králové nad  
           Labem v návaznosti na rychlostní silnici R11“. 
 
II.       Doporučuje 
           Postoupit a projednat „Studii řešení dopravní průchodnosti v oblasti města Dvůr  
           Králové nad Labem v návaznosti na rychlostní silnici R11“ v kompetentních výborech  
           zastupitelstva kraje. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
   Hlasování: 
                  Pro :  7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
V průběhu jednání se dostavil Mgr. L. Mojžíš v 10:20 hodin. 
 
 
 
K bodu 4. 
Informace o připravované veřejné zakázce „Studie změřená na rozvoj území u vodní nádrže 
Rozkoš“ – Ing. Háp. 
 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o připravované „Studii změřené na rozvoj území u 
vodní nádrže Rozkoš“.  

Důvodem pro pořízení této studie je vyhodnocení stávajícího stavu území na úseku územního 
plánování v tom směru, zda jsou účinně využívány nástroje územního plánování a do jaké míry jsou 
aktuálně propojeny a koordinovány s rozvojovými záměry a požadavky dotčených obcí a s nároky 
cestovního ruchu. 
Základním obsahem této územní studie pak bude zejména zhodnocení aktuálních požadavků na 
funkční využití území a regulaci území s ohledem na požadavky na jeho ochranu, obnovu, ale i 
rozvoj. 

Řešené území: 
� správní území města Česká Skalice (k.ú. Česká Skalice, k.ú. Spyta) 
� správní území obce Nahořany (k.ú. Lhota u Nahořan) 
� správní území obce Provodov – Šonov (k.ú. Domkov, k.ú. Kleny, k.ú. Provodov, k.ú. Šeřeč 

a k.ú. Šonov u Nového Města nad Metují) 
� správní území obce Velká Jesenice (k.ú. Velká Jesenice) 
�  

 
Ve věcné diskuzi Ing. Jireš navrhl doporučení: 

1. Není zdůrazněn vztah k provozovateli vodního díla a jeho technický stav. 
2. Analýza majetkových vztahů a možností. 

 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/565/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí  
          Informaci o připravované veřejné zakázce „Studie změřená na rozvoj území u vodní  
          nádrže Rozkoš“. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0  
 
 
K bodu 5. 
Informace o připravované veřejné zakázce „Analýza cílových charakteristik krajiny, krajinné 
politiky a plánování krajina na území Královéhradeckého kraje“ -   Ing. Háp. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o připravované veřejné zakázce „Analýza cílových 
charakteristik krajiny, krajinné politiky a plánování krajiny na území Královéhradeckého kraje“.  
Předmětem zpracování veřejné zakázky bude:  

• územní studie 
• zhodnocení stávajícího stavu a hodnot krajiny Královéhradeckého kraje 
• analýza přístupů k vymezování krajinných typů 
• stanovení základních zásad, strategií 
• definování stávajících a možných budoucích problémů z hlediska krajiny 

 
 
USNESENÍ VRRCR/39/566/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
           Informace o připravované veřejné zakázce „Analýza cílových charakteristik krajiny,  
           krajinné politiky a plánování krajiny na území Královéhradeckého kraje“. 
 
 
           Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6. 
Prezentace výsledků statistických šetření a monitoringu 4. etapy a shrnutí 1. – 4. etapy – Mgr. 
Smejkalová, Ing. Švalbová. 
 
V úvodu seznámila Mgr. Smejkalová s významem statistických šetření návštěvnosti zahraničních i 
tuzemských turistů v Královéhradeckém kraji. 

Členům VRRCR byla poskytnuta podrobná prezentace výsledků statistických šetření a monitoringu 
4. etapy a shrnutí 1. – 4. etapy. Ing. Švablovou ze společnosti STEM/MARK, a.s. 
 

• Dotazníkové šetření – výsledky 
• Doporučení na zlepšení v turistických lokalitách 
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•  
USNESENÍ VRRCR/389567/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
            Prezentaci výsledků statistických šetření a monitoringu 4. etapy a shrnutí 1. – 4. etapy. 
 
           
 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 7. 
Vyhodnocení veletrhů I. pololetí 2012 – Ing. Kratochvílová.  
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě vyhodnocení veletrhů v I. pololetí 2012, ke 
kterému poskytla komentář Ing. Kratochvílová.  
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. 

Členům VRRCR byl předložen k projednání „Návrh účasti Královéhradeckého kraje na 
výstavách, veletrzích a workshopech cestovního ruchu v roce 2013“. 

• Přehled tuzemských výstav a veletrhů 
• Přehled zahraničních veletrhů ve spolupráci se zahraničním zastoupením CzechTourism  
• Workshopy, prezentační akce, famtripy a presstripy 

 
Zároveň byli členové VRRCR seznámeni s vyhodnocením účasti Královéhradeckého kraje – 
oddělení cestovního ruchu na veletrzích, prezentačních a propagačních akcích za 1. pololetí 2012 
 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/568/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.        Bere na vědomí  
          1. Vyhodnocení veletrhů za I. pololetí 2012 a účast na veletrzích, prezentačních a  
               propagačních akcí za l. pololetí 2012. 
 
          2. Návrh účasti Královéhradeckého kraje na výstavách, veletrzích a workshopech  
              cestovního ruchu v roce 2013. 
 
II.      Doporučuje 
          Návrh účasti Královéhradeckého kraje na výstavách, veletrzích a workshopech  
          cestovního ruchu v roce 2013 ke schválení. 
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 Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 8. 
Dotační programy v oblasti cestovního ruchu na rok 2013 – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě návrh dotačních programů v oblasti cestovního 
ruchu na rok 2013.  
 
Jedná se o návrhy těchto dotačních programů: 

• 13CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras 

• 13CRG05 Podpora muzeí československého opevnění 

 
 
USNESENÍ VRRCR/39/569/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  
  

Bere na vědomí 
Dotační programy v oblasti cestovního ruchu na rok 2013 

 • 13CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras 
• 13CRG05 Podpora muzeí československého opevnění 

 

 
II.  
  

Doporučuje 
Dotační programy v oblasti cestovního ruchu na rok 2013 

• 13CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras 
• 13CRG05 Podpora muzeí československého opevnění 

zastupitelstvu ke schválení. 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 9. 
Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje na rok 2013 – Ing. Zadrobílek. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě návrh dotačních programů v oblasti regionálního 
rozvoje na rok 2013.  
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Jedná se o návrhy těchto dotačních programů: 

• 13RRD02 Podpora svazků obcí. 
• 13RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů do 1000 obyvatel 
• 13RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech,  
• 13RRD07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy  

Královéhradeckého kraje.  
 

USNESENÍ VRRCR/39/570/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje na rok 2013 
• 13RRD02 Podpora svazků obcí. 
• 13RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů do 1000 obyvatel 
• 13RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech,  
• 13RRD07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy  

Královéhradeckého kraje.  
 
 

II.  
 
 
 
 
  

Doporučuje  
Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje na rok 2013 

• 13RRD02 Podpora svazků obcí. 
• 13RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů do 1000 obyvatel 
• 13RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech,  
• 13RRD07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy  

Královéhradeckého kraje.  
  zastupitelstvu ke schválení. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Návrh Programu obnovy venkova a Zásad poskytování dotací POV KHK na rok 2013 – Ing. 
Jireš, RNDr. Holanová, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě návrh Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013, který zůstává v platnosti a je v souladu s PRK 
Královéhradeckého kraje. Součástí POV jsou Zásady poskytování dotací POV Královéhradeckého 
kraje na rok 2013, jejichž přílohou jsou návrhy formulářů o dotaci v dotačních titulech 1 – 5. 
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Po schválení rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 bude  postupně uvolňována schválená 
alokovaná částka pro Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.  Vzhledem k navrhované 
alokaci 15,0 mil. Kč pro rok 2013, bylo navrženo, že prioritně bude podpořen dt 4 – úroky z úvěru 
(podpora k odluženosti obcí), dotační titul l a dotační titul 2.  
Z věcné diskuze vyplynulo, že alokovaná částka 15,0 mil. Kč je pro rok 2013 nedostačující. Návrh 
této alokace vyplynul z poskytnutí finančních zdrojů z rozpočtového určení daní.  
Hodnotící kriteria jsou pro rok 2013 u dt 1 a dt 2 nastavena pro podporu malých obcí. V loňském 
roce byla nastavena tak, aby byla pokryta 1/3 žadatelů. 
 
V zásadě byl vysloven návrh pro navýšení alokované částky15,0 mil. Kč do 50,0 mil. Kč se 
zapracováním do návrhu usnesení k tomuto materiálu pro jednání RK a ZK. 
Diskuzi doplnil 3. Náměstek hejtmana H. Dohnálek s tím, že je nutné držet dosavadní alokaci, tj. 
50,0 mil. Kč, neboť POV, který byl transformovaný na kraje byl podporován částkou 37,5 mil. Kč.  
Jedná o program, který je potřebný, administrativně nenároční s minimálními náklady. Otázkou 
RUD je nutné se zabývat v čase a následně podpořit průběžné navyšování finančních prostředků 
v POV. Seznam ministerstva financí o předpokládaných finančních částkách z RUD pro jednotlivé 
obce je zavádějící. Doporučeno pro příští volební období navýšení POV minimální do 50,0 mil. Kč.  
 
Dotační titul 3 – integrované projekty mikroregionů budou podpořeny na předpokladu, že 
alokovaná částka převýší 45,0 mil. Kč.  
Dotační titul 5 – vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice bude 
podpořeno za předpokladu, že alokovaná částka převýší 40 mil. Kč. Návrh vychází ze skutečnosti 
roku 2010 a 2011.  
 
Aktualizace Zásad na rok 2013 spočívala v textových úpravách, které jsou zároveň podbarveny 
žlutě v samotném textu Zásad. 

� Úprava obecných podmínek poskytnutí dotace v čl. 3.3 – nový text 
� Textová úprava znění podpory de minimis u dt 1, dt 2 a dt 3 
� Specifická kritéria hodnocení žádosti o dotací v dt l a dt 2 - úprava hranice počtu obyvatel a 

počtu bodů  (zvýhodnění malých obcí ve vztahu k RUD) 
� Upravená maximální výše dotace u dt 3 – integrované projekty venkovských mikroregionů 
� Upravená minimální výše dotace u dt 4 – úroky z úvěru 
� Textová úprava čl. 8 Administrace POV KHK v bodu 8.2 - doplněno o text: Administrace 

POV jedním subjektem pro celé území správního obvodu ORP je nezbytná z důvodů 
shromažďování statistických údajů.  

 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje bude vyhlášen na rok 2013 v období  
od 1. 11. 2012 do 15. 12. 2012. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/571/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.         Bere na vědomí  
           Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady 
           poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok  
           2013. 
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II.  Doporučuje 

1. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009 – 2013 a Zásady 
                 poskytování dotací z  Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2013 
                 zastupitelstvu ke schválení.                                                           

2. Navýšení alokované částky v rozpočtu kraje na rok 2013 pro Program obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje na rok 2013 na 50,0 mil. K č.  

                                                        
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 11. 
Dofinancování VR 2011 Nový Hrádek – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na dofinancování VR 2011 Nový Hrádek. Městys Nový Hrádek 
předložil žádost na dofinancování podílu k dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj za první místo 
v krajské soutěži Vesnice roku 2011. Odměna bude použita v rámci POV MMR na dotační titul 1 
na akci „Komunikace Na farách – II. etapa v Novém Hrádku“.  
 
Celkové náklady projektu činí 1 270 525 Kč, dotace MMR 1,0 mil. Kč, podíl Královéhradeckého 
kraje činí 127 053 Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/572/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Návrh na dofinancování podílu k dotaci MMR za soutěž Vesnice roku 2011  Městysu 
Nový Hrádek ve výši 127 053 Kč.  

 
II.          Doporučuje 

        Návrh na dofinancování podílu k dotaci MMR za soutěž Vesnice roku 2011   
        Městysu Nový Hrádek ve výši 127 053 Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 

     
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 12. 
Žádost o dorovnání dotace z POV 2012 – dt 4 -  úroky z úvěru obec Dobrá Voda u Hořic – 
Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na dorovnání dotace z POV 2012 – dt 4 -  úroky z úvěru obec 
Dobrá Voda u Hořic.  
Při posuzování jednotlivých žádostí v tomto dotačním titulu, bylo hodnotitelskou komisí 
doporučeno poměrné krácení v případě, že vratka poskytnuté dotace v loňském roce byla v čase, 
kdy už tyto prostředky nemohly být využity.   
Obec uzavřela v roce 2010 úvěr na realizaci akce „Zateplení budovy ZŠ a MŠ“, financovanou 
z vlastních zdrojů a z Operačního programu Životní prostředí. Ke konci roku 2010 musela obec 
uzavřít ještě meziúvěr, aby mohla předfinancovat platby. V prosinci 2010 byly uvolněny dotační 
prostředky, obec vyrovnala platby a ukončila meziúvěrovou smlouvu. Obci zůstal závazek, 
plynoucí pouze z úvěrové smlouvy, kterou řádně splácí.  
Ve stejné době, kdy obec řešila meziúvěr, podávala žádost do POV na rok 2011 do dt 4. Do žádosti 
nejprve zahrnula úroky z úvěru i meziúvěru. Ve chvíli, kdy byl meziúvěr vyrovnán a zrušen, podala 
obec opravenou žádost, ve které snížila výši požadované dotace. Administrativním nedopatřením 
nebyla tato změna na ORP opravena a obec obdržela dotaci v dt 4 v původně požadované výši, tj. 
71 000,- Kč, místo 48 500,- Kč. Tak vznikla vratka nedočerpaných prostředků, která byla vrácena 
na účet kraje. Obec žádá o dorovnání zkrácené dotace na úroky z úvěrku na letošní rok, tj. o 
13 000,- Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/573/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Žádost o dorovnání dotace z POV 2012 – dt 4 -  úroky z úvěru obce Dobrá Voda u Hořic 
          ve výši 13 000 Kč.    
        
II.  Doporučuje 
           Žádost o dorovnání dotace z POV 2012 – dt 4 – úroky z úvěru obci Dobrá Voda u  
           Hořice ve výši 13 000 Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 13. 
Informace o podaných žádostech o dotaci na rok 2012 – Ing. Jireš, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán přehled žádostí o dotaci na rok 2012 včetně komentáře.  
Odboru RR byly zaslány žádosti o dotaci samotných žadatelů, kteří jsou vedeni v zásobníku 
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2012 o jejich posouzení a zařazení o 
podporu. 
Žádost obce Petrovičky – přijaté usnesení VRRCR/38/561/2012 ze dne 10. 5. 2012 – viz příloha. 
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Dále odbor obdržel žádosti, které nebyly do tohoto programu podány a byly by vedeny v případě 
podpory jako „účelové dotace“ za předpokladu posouzení stavu na místě samém hodnotitelskou 
komisí, určenou z řad členů VRRCR. 
Odboru RR byly postoupeny kanceláří hejtmana a kanceláří 3. náměstka hejtmana další žádosti o 
dotaci, které jsou buď zařazeny v zásobníku POV nebo které by rovněž v případě podpory byly 
vedeny jako „účelové dotace“ za předpokladu posouzení projektů na místě. 
Žádosti, podané na řešení havarijních stavů, by měly být posouzeny v souladu se Zásadami 
poskytování dotací z POV KHK 2012, které umožňují tento stav řešit za předpokladu 
disponibilních prostředků.  
Podíl dotace může být u dt 1 a dt 2 až 70 % nákladů, žádost musí být předložena na příslušném 
formuláři pro daný dotační titul a popsaný stav požadavku na podporu podléhá fyzické kontrole. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/574/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 

1. Informaci o podaných žádostech o dotaci na rok 2012. 
2. Přijaté usnesení VRRCR/38/561/2012 ze dne 10. 5. 2012, týkající se upřednostnění 

požadované dotace z POV na rok 2012 obce Petrovičky, dt 1 a podpořit tuto část 
z disponibilních prostředků kapitoly 39 – POV 2012. 

 
II.  Doporučuje 

1. Žádost obce Petrovičky předložit na jednání VRRCR 13. 9. 2012 k projednání 
                 v případě, že budou k dispozici disponibilní prostředky pro její podporu. 
 

2. Zastupitelstvu kraje ve III. a IV. změně rozpočtu navýšení chybějících finančních 
prostředků ve výši 10,0 mil. Kč na Program obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje na rok 2012. 

 
3. Odpovědět všem žadatelům ve smyslu schváleného textu v bodu 30.2) 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 14. 
Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z POV 2012 – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z POV na rok 2012 včetně 
podrobného komentáře k jednotlivým žádostem. 
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Změny se týkají schválených dotací POV a odrážejí změny konkrétních aktuálních podmínek 
při realizaci projektů jednotlivými obcemi. Nejčastěji se jedná o rozšíření projektů v důsledku 
snížení celkových předpokládaných nákladů projektu tak, aby obce efektivně využily celou částku 
schválené dotace (poměr dotace na celkových předpokládaných nákladech nesmí překročit 50 %). 
Seznam žadatelů: 
Obec Hajnice – rozšíření projektu 
Obec Dolní Lochov – rozšíření projektu 
Obec Třtěnice – rozšíření projektu 
Obec Horní Radechová – rozšíření projektu a změna charakteru dotace 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/575/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z POV 2012. 
 
II.  Doporučuje 
          Návrh na změnu čerpání dotací poskytnutých z POV 2012 zastupitelstvu ke schválení. 
 
            
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 15. 
Příprava projektu Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje do roku 2020 – návrh 
neinvestičního účelového příspěvku Centru EP  – Ing. Mlejnek, Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru 
EP na přípravu projektu Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje do roku 2020. Cílem projektu je 
vytvořit Strategii rozvoje KHK do roku 2020, která by měla určovat hlavní směry rozvoje kraje. 
Podstatou je stanovování rozvojových priorit a cílů ve vazbě na další koncepční a rozvojové aktivity 
v regionu. Samotná tvorba strategie bude rozdělena na zpracování analytické a syntetické části a 
nastavení návrhové strategické části dle struktury aktivit. 
Poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP  je ve výši 900 000 Kč na 
přípravu projektu SRK do roku 2020 (vazba na protokol ze dne 16. 2. 2011). 
V návaznosti na harmonogram projektu bude účelově vázaný příspěvek uvolňován postupně ve 
dvou převodech. V roce 2012 bude výše příspěvku činit 800 000 Kč a v roce 2013 bude výše 
příspěvku 100 000 Kč. Prostředky ve výši 300 000 na proces SEA budou hrazeny z kapitoly 39 
z důvodu urychlení zahájení prací na dokumentace SEA.  
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USNESENÍ VRRCR/39/576/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na přípravu  
          projektu Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje do roku 2020. 
 
II.  Doporučuje 
          Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru EP na přípravu  
          projektu Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje do roku 2020 zastupitelstvu ke  
          schválení. 
            
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 16. 
Integrovaná studie regionu Labe v Královéhradeckém kraji – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byla zaslána integrovaná studie regionu Labe v Královéhradeckém kraji. Zdroj 
financování je vymezen poskytnutím vázaného účelového příspěvku, určeného na přípravu ve výši 
550 000 Kč. Studie je zaměřena na zmapování a využití potenciálu podél největší řeky v KHK 
s možnostmi dalšího rozvoje a zatraktivnění území v jednotlivých oblastech. Studie je rozčleněna na 
analytickou část s nastavením dvou etap zpracování a vyhodnocení. Součástí analytické části je sběr 
projektových záměrů a dalších aktivit, zaměření tematicky na území Labe a území podél řeky Labe. 
Rozvojová strategie je realizována prostřednictvím deseti priorit, které určují tři hlavní strategické 
cíle a dále pak hlavní směry rozvoje klíčových oblastí rozvoje zájmového území a následně budou 
naplňovány realizací navržených opatření.  
 
Cíle strategie:  
A) Labe čisté a živé 
B) Labe bezpečné a dostupné 
C) Labe lákavé a závazné 
Studie je zaměřena na zmapování a využití potenciálu podél největší řeky v Královéhradeckém kraji 
s možnostmi dalšího rozvoje a zatraktivnění území v oblastech: 

• Životního prostředí 
• Dopravy 
• Ekonomiky a podnikání 
• Cestovního ruchu a volného času 

 
Realizaci studie bude koordinovat odbor RR ve spolupráci s klíčovými partnery v regionu a 
odbornými experty v dané oblasti.  
 
 



 Strana 16 (celkem 30) 

USNESENÍ VRRCR/39/577/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Integrovanou studii regionu Labe v Královéhradeckém kraji. 
 
II.  Doporučuje 
           Integrovanou studii regionu Labe v Královéhradeckém kraji zastupitelstvu ke  
           schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 17. 
Projednání Akčního plánu Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 - 
2013 – Ing. Roman. 
   
Členům VRRCR byl zaslán aktualizovaný dokument Akčního plánu Územně energetické koncepce 
Královéhradeckého kraje 2012 – 2013. AP byl projednán nedoporučení VRRCR ve Výboru pro 
životní prostředí a zemědělství dne 11. 4. 2012.  
 
AP – složení jednotlivých programů: 
Program P1 – Územní energetická koncepce        
Program P2 – Snížení spotřeby energie v objektech majetku KHK      
Program P3 – Využití biomasy pro výrobu energie        
Program P4 – Využití solární energie         
Program P5 – Kogenerační výroba energie           
Program P6 – Bezpečnost zásobování energií        
Program P7 – Informace, semináře, poradenství 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/578/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Akční plán Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 – 2013. 
 
II.  Doporučuje 
          Akční plán Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2012 – 2013 
          zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
K bodu 18. 
Návrh na zaplacení části DPH pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na vyčlenění finančních prostředků na zaplacení části DPH 
spadající pod režim reverse charge k základním opatřením navrženým pro Oblastní nemocnici 
Trutnov a.s. v projektu „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech 
Královéhradeckého kraje – balíček č. 1“. 
Předmětem smlouvy je dosažení zvýšené energetické účinnosti a snížení provozních nákladů 
v objektech KHK prostřednictvím energeticky úsporných opatření navržených ve smlouvě a 
realizovaných vítězným uchazečem VZ, tj. Sdružením firem D-energy s.r.o. a ENESA a.s. (dále jen 
„ESCO“. Cena ESCO bude splácena po domu 10 let z dosažených smluvně garantovaných úspor. 
Plnění smlouvy je rozděleno do tří částí. Návrh na zaplacení části DPH je jeho navýšení a to o 
částku, která činí 70 000 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/579/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na zaplacení části DPH ve výši 70 000 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. –  
          projekt „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech  
          Královéhradeckého kraje – balíček č. l“. 
 
II.  Doporučuje 
          Návrh na zaplacení části DPH ve výši 70 000 Kč pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. –  
          projekt „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech  
          Královéhradeckého kraje – balíček č. l“ zastupitelstvu ke schválení. 
 
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 1 
                  Zdržel se: 0 
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Z jednání VRRCR se omluvila Mgr. M. Berdychová – 12,45 hodin. 
 
K bodu 19. 
EPC metoda – Program EFEKT 2012 -  energetika – Ing. Roman. 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na schválení realizace projektů E.1 a E.2,  podpořených ze 
státního programu EFEKT 2012. Jedná se o státní program, který je v gesci Ministerstva průmyslu a 
obchodu. Do tohoto programy byly podány žádosti ke dvěma aktivitám: 
 

1. Energetický management – E.1 Zavedení systematického managementu hospodaření 
energií podle ČSN EN 16001 pro objekty v majetku krajů 
Předmětem podpory je zavedení, zdokonalení, případně i certifikace systému energetického 
řízení kraje. Výsledkem aktivit musí být fungující systém energetického řízení na všech 
objektech v majetku kraje splňující požadavky výše uvedené normy. 
 

2. Energetický management – E.2 Příprava energeticky úsporných projektů řešených 
metodou EPC 
Podpora je určena pro vlastníky objektů, ve kterých má vlastník zájem připravit a 
zrealizovat projekt řešený metodou EPC. Podpořeno bude zpracování podrobné analýzy 
stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení objektů vhodných pro 
realizaci EPC projektu. Aktivita musí vést do 31. 12. 2012 k vyhlášení výběrového řízení na 
poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem formou EPC. 

 
Vzhledem k tomu, že Královéhradecký kraj v posledních letech investoval do opatření směřujících 
ke snížení spotřeby energií formou zateplení, výměny oken případně rekonstrukce topného systému 
velké finanční prostředky, je v případě realizace této aktivity na zvážení resp. vyhodnocení, zda se 
nezaměřit na tyto objekty realizací dalších drobnějších opatření, které by ale ve svém důsledku 
zvyšovaly efekt zateplení objektů (př. systémy regulace otopné soustavy). 

Na zavedení systému energetického managementu, (opatření E.1.) v rozsahu uvedeném v této 
důvodové zprávě jsou předpokládány celkové náklady ve výši min. 375 000 Kč, přičemž 
požadovaná dotace dosahuje hodnoty max. 300 000 Kč. Z toho vyplývá, že z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje by finanční spoluúčast byla ve výši 75 000 Kč. 
Celkové náklady na opatření E.1 zahrnují náklady na: 

1) energetickou politiku     30 000 Kč 
2) plánování    125 000 Kč 
3) implementaci a provoz systému 220 000 Kč 
4)  

 
Na přípravu energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (výběr vhodných objektů před 
výběrovým řízením na poskytovatele energetických služeb – opatření E.2) v rozsahu uvedeném v 
této důvodové zprávě jsou předpokládány celkové náklady ve výši min. 125 000 Kč, přičemž 
požadovaná dotace dosahuje hodnoty max. 100 000 Kč. Z rozpočtu Královéhradeckého kraje se 
předpokládá spolufinancování ve výši 25 000 Kč. 
 
Celkové náklady na opatření E.2 zahrnují náklady na: 

1) analýzu objektů           80 000 Kč 
2) výběr pro EPC       25 000 Kč 
3) přípravu oznámeni v ISVZ,  

kvalifikační dokumentaci,  
výběrová kritéria                20 000 Kč 
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USNESENÍ VRRCR/39/580/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na schválení realizace projektů E. 1 a E. 2 podpořených ze státního programu  
          EFEKT 2012. 
II.  Doporučuje 
          Návrh na schválení realizace projektů E. 1 a E. 2 podpořených ze státního programu  
          EFEKT 2012 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 20. 
Aktuální informace o půjčkách – Ing. Roman 
 
Členům VRRCR byla předložena aktuální informace o půjčkách. Jejich přehled je následující.  
 
Přehledová tabulka jednotlivých půjček 

Název dlužníka Výše 
nesplacené 

půjčky 
(Kč) 

Poznámka 

TJ Montas Hradec Králové o.s. 327.488 Předáno majetkovému odboru k vymáhání, dlužník 
pravidelně splácí dle dohodnutého splátkového 
kalendáře z dluhu 409.360 Kč.  
Čtvrtletní splátky 10.234 Kč. 

Vodovodní svaz Císařská 
studánka 
 

9.000.000 Projednáno v orgánech kraje (RK 8.6.2011, ZK 
16.6.2011), splátkový kalendář půjčky ve výši 
10.000.000 Kč na období 10 let po 1.000.000 Kč. První 
splátka k 30.11.2011 ve výši 1.000.000 Kč realizována. 

Místní akční skupina Splav, o.s. 
 

300.000 Splatnost 30. 6. 2015.  
Trvá. 

Obec Humburky 2.000.000 Splatnost ve splátkách po 400.000 Kč/rok 30. 11. 2014 
(včetně) do 30. 11. 2018 (5 splátek). Trvá. 

Fond mikroregionů 
v Euroregionu Glacensis 

1.000.000 Původní splatnost 30. 6. 2012. Prodlouženo usnesením 
ZK/28/2023/2012 Dodatkem č.1 ke smlouvě do 
30.06.2015 
Trvá 

Dobrovolný svazek obcí Region 
Orlické hory 

350.000 Splatností 31. 12. 2012.  
Trvá 

 
 
Předseda VRRCR, Ing. Jireš doporučil, aby v monitoringu stavu poskytnutých půjček krajem bylo 
pokračováno v nově zvoleném výboru RR ZK.  
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USNESENÍ VRRCR/39/581/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Aktuální informaci o stavu půjček. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 21. 
Návrh na poskytnutí finančního daru HZS KHK – Ing. Roman. 
 
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu k návrhu na poskytnutí finančního daru ve výši 
300 000 Kč HZS KHK, který žádá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300 000,00 Kč 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2012 jako paušální náhradu provozních výdajů 
integrovaného záchranného systému HZS KHK při kalamitě ve dnech 2. – 7. 7. 2012. způsobené 
silnými bouřkami doprovázené kroupami a přívalovým deštěm. Profesionální a dobrovolní hasiči 
z celého kraje zasahovali během této doby u více jak tří stovek událostí. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/582/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
     Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 300 000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého 
          kraje pro rok 2012 jako dar na náhradu zvýšených provozních výdajů integrovaného  
          záchranného systému Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje při  
          kalamitě ve dnech 2. – 7. 7. 2012.  
II.  Doporučuje 
     Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 300 000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého 
          kraje pro rok 2012 jako dar na náhradu zvýšených provozních výdajů integrovaného  
          záchranného systému Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje při  
          kalamitě ve dnech 2. – 7. 7. 2012.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 22. 
Návrh na poskytnutí účelové dotace Svazku obcí Hradubická labská na náklady spojené 
s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka Mechu a 
perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubicemi – Ing. Roman.  
 

Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu k návrhu na poskytnutí účelové dotace Svazku obcí 
Hradubická labská se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 408, který žádá o příspěvek 
na náklady spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení (inženýring a následné 
úpravy projektové dokumentace) ve výši 400 000 Kč ke stavbě cyklostezky „Mechu a perníku“ 
mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/583/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh na poskytnutí účelové dotace Svazku obcí Hradubická labská na náklady spojené  
          s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka Mechu a 
          perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubicemi 
 
II.  Doporučuje 
          Návrh na poskytnutí účelové dotace Svazku obcí Hradubická labská na náklady spojené  
          s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka Mechu a  
          perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubicemi zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 23.  
Návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti MAS KHK na rok 2012 – Ing. 
Roman. 
 
Bod byl předřazen z důvodů přítomnosti zástupců MAS KHK.  
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti MAS KHK na 
rok 2012. Tento návrh podléhal projednání dne 10. 8. 2012 u p. náměstka Ing. Táborského, za 
přítomnosti Ing. Zadrobílka a MgA. Kulhavé. Na společném jednání bylo doporučeno, že 
v letošním roce činnost MAS KHK podpořena nebude z důvodů administrativní náročnosti 
poskytnuté účelové dotace v celkové výši 300 000 Kč, tj. cca 21 000 na jednu MAS.  Návrh na 
poskytnutí účelové dotace pro MAS bude řešen v I. Q 2013 s návrhem podpory cca 140 000  Kč na 
MAS formou dotačního titulu. 
Přítomny jednání byly J. Kuthanová MAS Hradecký venkov, J. Bitnerová, MAS Společná Cidlina.  
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Požadavek na podporu MAS KHK upřesnila J. Kuthanová.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/584/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
  
 
I.  Bere na vědomí 
          Vystoupení zástupců MAS KHK k poskytnutí ú čelové dotace na podporu činnosti  
          MAS KHK na rok 2012 a konstatuje nutnost podpořit požadovanou dotaci.  
 
II.  Doporučuje 

V rámci změny rozpočtu KHK ve výši 2,0 mil. Kč na podporu činnosti MAS KHK  jako 
účelové dotace.   
 

           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 24.  
Plnění ručitelského závazku SHČMS – krajské sdružení KHK (informace o aktuální situaci) – 
Ing. Roman. 
 
Bod byl předřazen z důvodů  přítomnosti nadpoloviční většiny přítomných členů VRRCR. 
 
 
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu aktuální informaci o situaci, týkající se plnění 
ručitelského závazku SH ČMS – krajské sdružení KHK.  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajského sdružení Královéhradeckého kraje (dále jen 
„SHČMS“) bylo doručené Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-S198-
2012VZ-7307/2012/520/ABr týkající se výsledku správního řízení ve věci možného 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. Dle rozhodnutí se SHČMS „dopustilo správního deliktu“, 
SHČMS dostalo od ÚOHS pokutu ve výši 40 000 Kč. Pokuta je pravomocná a SHČMS se proti 
pokutě k soudu neodvolalo. Česká spořitelna schválila prodloužení termínu splatnosti úvěru ve výši 
57 000 000,00 Kč do 30. 9. 2012. SHČMS  své závazky za oba úvěry vůči České spořitelně 
v současné době plní. 
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USNESENÍ VRRCR/39/585/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
 
 
I.  Bere na vědomí 
     Informaci o stavu 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 57,0 mil. 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. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 25.  
Žádost o prominutí odvodu za nedodržení smluvních podmínek příjemce SHČMS – KS a OS 
KHK – Ing. Roman. 
 
Bod byl předřazen z důvodů  přítomnosti nadpoloviční většiny přítomných členů VRRCR. 
 
 
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu k žádosti o prominutí odboru za nedodržení 
smluvních podmínek příjemce SH ČMS – krajské a okresní sdružení KHK.  
Královéhradecký kraj v rámci svého rozpočtu poskytuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
(dále jen „SDH“), krajské sdružení Trutnov (dále jen „KSH Trutnov“) a okresní sdružení Jičín (dále jen 
„OSH Jičín“), Náchod (dále jen „OSH Náchod“), Rychnov nad Kněžnou (dále jen „OSH Rychnov nad 
Kněžnou“, Trutnov (dále jen „OSH Trutnov“), Hradec Králové (dále jen „OSH Hradec Králové“), dotaci 
v celkové výši 2 mil. Kč na rok. Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení 
Trutnov a okresní sdružení Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Hradec Králové je stále se 
vyvíjející dotace z hlediska uznatelných výdajů a požadavků na její vyúčtování. 
V roce 2009 byla usnesením č. ZK/5/254/2009 SDH poskytnuta účelová dotace na zvýšení odborné 
způsobilosti a zajištění profesionalizace, a to 600 tis. na kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné 
výdaje. 
V roce 2011 kontrolní výbor Zastupitelstva provedl kontrolu vyúčtování dotace za roky 2009 – 
2011. Výsledkem této kontroly bylo, že v letech 2009 – 2010 došlo ze strany KSH Trutnov, OSH 
Trutnov a OSH Hradec Králové k porušení smluvních podmínek tím, že: 

a) s vyúčtováním dotace za rok 2009 nebyly předloženy v souladu s čl. V, odst. (1) a (2) 
podepsané smlouvy závěrečné zprávy, 
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b) s vyúčtováním dotace za rok 2010 nebyly předloženy v souladu s čl. IV, odst. 1. písm. g) 
podepsané smlouvy kopie předmětných účetních dokladů (tj. kopie faktur, kopie výpisu 
z účtu nebo výdajového pokladního dokladu apod.). 

 

Add. a) 

Jako vyúčtování byly všemi příjemci dotace doručeny seznamy dokladů s číslem analytické 
evidence, názvem položky a finanční částkou. 

Add. b) 

Na čerpání dotace v roce 2010 byla u dotčených subjektů provedena řádná fyzická kontrola 
všech účetních dokladů na místě (tj. faktury, paragony, výpisy z BÚ či výdajové pokladní 
doklady). Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 
 

Příjemce dotace 

Vratka dotace 
(dle čl. V odst. 5 

smlouvy) 
v Kč 

Smluvní pokuta 
(dle č. V odst. 8 

smlouvy)  
v Kč 

Odvod celkem  
v Kč 

KSH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 1 100 000,00 424 600,00 1 524 600,00 
OSH TRUTNOV 200 000,00 77 200,00 277 200,00 
OSH HRADEC KRÁLOVÉ 160 000,00 61 760,00 221 760,00 
 

Celkové částky odvodu (tj. vratka dotace a smluvní pokuta) se v souladu s čl. V odst. 6 smlouvy 
dále navýší 1 promile z  částky odvodu, za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto 
odvodu. Penále se počítává ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení smluvních 
podmínek, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
Předseda VRRCR Ing. Jireš připomenul, že s návrhem o zjištěných nedostatcích kontrolním 
výborem bylo zastupitelstvu kraje seznámeno dne 22. 3. 2012 s přijetím usnesení 
ZK/26/1915/2012. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/586/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
     Prominutí vratky dotace, úhradu penále i smluvní pokuty, vyplývající z porušení  
          smluvních podmínek při vyúčtování dotace ke smlouvám č. RR/2010/02/-  SH/KS  
          (Krajské sdružení Královéhradeckého kraje), RR/2010/006-SH/OS (Okresní sdružení  
          Hradec Králové) a č. RR/2010/007-SH/OS (Okresní sdružení Trutnov).  
 
 
II.  Doporučuje 
     Prominutí vratky dotace, úhradu penále i smluvní pokuty, vyplývající z porušení  
          smluvních podmínek při vyúčtování dotace ke smlouvám č. RR/2010/02/-SH/KS 
          (Krajské sdružení Královéhradeckého kraje), RR/2010/006-SH/OS (Okresní sdružení  
          Hradec Králové) a č. RR/2010/007-SH/OS (Okresní sdružení Trutnov) zastupitelstvu  
          ke schválení.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 26. 
Informace o aktuální situaci strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – finanční vratka 
– program ABILITA – H. Dohnálek, 3. náměstek hejtmana. 
 
Členové VRRCR obdrželi informaci o aktuální situace o průběhu realizace Strategické průmyslové 
zóny Solnice – Kvasiny. 
Mezirezortní komise na svém zasedání dne 25. 6. 2012 rozhodla o prodloužení termínu dokončení 
investičních akcí v rámci Strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny do 31. 12. 2012 
s následným termínem vyúčtování a podání závěrečných zpráv nejdéle do 30. 6. 2013. 
Dopisem Ministerstva financí ČR ze dne 23. 5. 2012 byla změněna situace v otázce zařazení 
projektu Abilita v celkové výši 17 mil. Kč. Dosud byl tento projekt veden jako samostatné 
rozpočtové opatření MF ČR, které nebude započteno do celkového objemu akcí realizovaných 
v rámci SPZ Solnice - Kvasiny. Výše uvedeným dopisem byla akce Abilita započtena, a tím došlo 
ke změně závazného ukazatele povinného spolupodílu Královéhradeckého kraje ve výši 25%. Jak 
vyplynulo z jednání na MPO ČR dne 19. 7. 2012, anulace projektu Abilita vrácením přijaté dotace 
není možná. Jedinou variantou narovnání tohoto závazného kritéria je doplnění a realizace další 
investiční akce v rozsahu do 10 mil. Kč bez DPH. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/587/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Vyslechl 
          Informaci o aktuální situaci strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – finanční  
          vratka – program ABILITA.  
 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 27. 
Informace o III. etapě rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny – H. Dohnálek, 3. náměstek 
hejtmana. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o III. etapě rozvoje PZ Solnice – Kvasiny.  
Škoda Auto a.s. již oznámila svůj záměr rozšířit své výrobní kapacity ve SPZ Solnice-Kvasiny o 
100%, z dnešní výrobní kapacity 750 aut denně na cca 1500 aut denní produkce, která bude nabíhat 
v postupných krocích. Náběh plné kapacity je předpokládán v letech 2014-2015. Tento masivní 
nárůst výroby sebou přináší i potřebu vybudování dalších výrobních kapacit subdodavatelských 
firem. V důsledku rozvoje výrobních kapacit ve SPZ Solnice-Kvasiny lze předpokládat zvýšené 
potřeby na regionální infrastrukturu. Ochota Vlády ČR jednat o finanční podpoře do rozvoje 
regionální infrastruktury byla potvrzena na setkání se zástupci vedení Škody Auto a.s. v letošním 
roce. Z tohoto důvodu bylo na jednání se zástupci Škoda Auto a.s. dohodnuto, že bude nezbytné 
urychleně společně definovat předpokládané nové potřeby v oblasti infrastruktury rozšiřované resp. 
nové průmyslové zóny. Vláda ČR je připravena jednat o případných požadavcích a pohlížet na tuto 
problematiku jako na novou SPZ. Z výše uvedeného je zřejmé, že by co nejdříve měla být 
zpracována studie potřeb souvisejících s rozvojem výrobních kapacit ve strategické průmyslové 
zóně Solnice-Kvasiny. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/588/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Vyslechl 
          Aktuální informaci o III. etapě rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 28. 
Informace o strategické průmyslové zóně Vrchlabí – H. Dohnálek, 3. náměstek hejtmana. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o strategické průmyslové zóně Vrchlabí.  
Na základě Ujednání o porozumění mezi Vládou ČR a Škodou Auto a.s. přijala Vláda ČR usnesení 
č. 641 ze dne 28. 5. 2008 o podpoře nové Strategické průmyslové zóny Vrchlabí, ve kterém se 
Vláda ČR zavázala uvolnit z rozpočtu ČR 551 mil. Kč na rozvoj průmyslové zóny a nezbytné 
regionální infrastruktury. Toto usnesení nebylo realizováno z důvodu nenaplnění závazku rozvoje 
závodu ve Vrchlabí ze strany Škody Auto a.s.  
Nová situace nastala po oznámení Škody Auto a.s. v roce 2011 o záměru dalšího rozvoje závodu ve 
Vrchlabí. 
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Kraji na jedné straně vznikne závazek spolupodílu na investičních akcích v majetku kraje ve výši 
25%, tj. předpokládaná částka z ceny stanovené v projektové dokumentaci – cca 29 mil. Kč. Dále 
kraji vzniká závazek realizovat další stavby bez finanční spoluúčasti do 31. 12. 2014! 
Na druhé straně je zřejmý mimořádný přínos realizace akcí pro udržení zaměstnanosti, rozvoj 
průmyslové výroby a modernizaci dopravní infrastruktury v regionu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/589/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Vyslechl 
          Aktuální informaci o strategické průmyslové zóně Vrchlabí. 
 
 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 29. 
Dotace JSDH obcím. 
 
Komentář k požadavkům o dotaci JSDH přednesl 3. náměstek hejtmana Helmut Dohnálek. Návrh 
na rozdělení vytvořených rezerv kraje byl předložen členům VRRCR na stůl v den jednání 
k seznámení. Kompletní materiál bude předložen do zastupitelstva kraje v září. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/590/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Vyslechl 

Návrh na rozdělení dotací z vytvořených rezerv krajského rozpočtu kapitoly 39. 
 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 30. 
Různé. 
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K bodu 30.1. 
30.1. Výsledky soutěže Vesnice roku 2012 – R. Fodorová 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o výsledku soutěže Vesnice roku 2012 
v Královéhradeckém kraji.  
Slavnostní vyhlášení se koná v obci Vrbice (RK) dne 25. 8. 2012 – sobota od 10,00 hodin. 
Bližší informace jsou uvedeny na webu obce Vrbice. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/591/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Informaci o výsledku soutěže Vesnice roku 2012. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 30.2. 
Návrh textu pro zveřejní informace na webové stránky kraje k POV 2012 – Ing. Jireš,  
R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl poskytnut komentář a následně přednesen návrh textu pro zveřejnění 
informace na webové stránky kraje k POV 2012. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením ZK/26/1904/2012 ze dne 22. 3. 2012 
schválilo dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2012 v dotačním 
titulu 1, 2, 4 a 5 s možností využití alokované částky ve výši 35,0 mil. Kč. 
Po navýšení 5,0 Kč do POV byly částečně pokryty další žádosti v dt 1 a dt 2.  
V současné době chybí finanční prostředky na podporu v dt 1 ve výši 1 543 000 Kč, v dt 2 ve výši 
2 411 000 Kč a v dt 3 ve výši 6 030 000 Kč.  
Zveřejnění informace o postupném plnění podpor v jednotlivých dotačních titulech a etapách dle 
finančních možností  rozpočtu kraje byla zveřejněna  webových stránkách Královéhradeckého kraje 
po jednání ZK v březnu. 
Důvodem zveřejnění nové informace na webové stránky kraje je, že v současné době se množí 
nepřeberné množství dotazů ze strany žadatelů, jak vypadá dosavadní finanční situace rozpočtu 
kraje. 
 
Návrh textu pro zveřejnění na web kraje 
 
Krajský úřad Královéhradeckého poskytuje následující informaci k dalšímu plnění žádostí o dotaci 
v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na letošní rok.  
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Krajský úřad je nucen uhradit ručitelský závazek z rozpočtu kraje. Vzhledem k tomu, že s těmito 
nepředvídatelnými výdaji nebylo v rozpočtu počítáno, bylo využito pro tuto úhradu prostředků, 
které byly kráceny v jednotlivých dotačních titulech. V opačném případě by ručiteli hrozila vysoká 
penalizace. 
Z těchto důvodů nemohou být postupně podporovány žádosti o dotaci, tak jak bylo avizováno.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/592/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
          Návrh textu pro zveřejnění informace ve věci POV 2012 na webové stránky kraje.  
 
II.  Doporučuje 
          Odboru RR návrh textu ve věci další administrace POV 2012 s  využitím pro odpovědi  
          na dopisy žadatelů o dotaci. 
           
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 30.2. 
Návrh na poskytnutí účelové dotace obci Vysokov – havarijní stav opěrné zdi. 
 
Členům VRRCR byl předložen na stůl v den jednání návrh na poskytnutí účelové dotace obci 
Vysokov – havarijní stav opěrné zdi.  
Obec Vysokov se obrátila na Královéhradecký kraj s žádostí o poskytnutí finančních prostředků ve 
výši 400 000 Kč na opravu havarijního stavu opěrné zdi v obci Vysokov. Obec je nucena vyřešit 
tento havarijní stav ještě v letošním roce, aby zajistila bezpečný přístup do budovy obecního úřadu, 
který se nachází nad opěrnou zdí. Dalším důvodem je riziko sesuvu místní komunikace nad opěrnou 
zdí.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/39/593/2012   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 

Návrh na poskytnutí účelové dotace obci Vysokov – havarijní stav opěrné zdi 
           
II.  Doporučuje 
          Návrh na poskytnutí účelové dotace obci Vysokov – havarijní stav opěrné zdi   
          zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
Jednání skončeno ve 14:00 hodin. 
 
 
 
 
 
Jednání  VRRCR 10. 9 2012 v 9,30 hodin v zasedací místnosti rady P1 412. 
 
 
 
Předseda VRRCR: Ing. Rostislav Jireš                                                   ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Vladislav Friml                                                          ………………………..                                      
 
Ověřovatel zápisu: PhDr. Jiří Štěpán, PhD.                                              ……………………….. 
       
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                             ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


