
 Strana 1 (celkem 13)

Zápis 
ze   7. jednání  Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného  dne 20. 8. 2009 od  14,00 hodin v zasedací místnosti rady  
N2 903 v budově KÚ. 

 
Přítomni : Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Štěpán, Mgr. Berdychová, J. Gangur, Ing. RSDr. Ruml,  
                  Mgr. Behan, V. Hlostová,  V. Friml 
Omluveni: Mgr. Morávek, Bc. Klíma, Ing. Derner, Mgr. Mojžíš 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek, zástupci organizací cestovního ruchu -  Ing. Stránská, PaedDr.  
                 Richter, Bc. Nosková, Ing. Manďáková, Ing. V. Soběslav,  Bc. Zadrobílek,  
                 Ing. F. Žváček, Mgr. A. Kulhavá, Ing. Roman, Ing. Kratochvílová, P. Kamenický,  
                 P. Mucha, I. Nekovářová, Ing. Peršinová – omluvena,  R. Fodorová 
                 
                                                                         
Program:  
 

1.    Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
         schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
2.    Kontrola plnění předchozích usnesení výboru. 
3.    Prezentace organizací cestovního ruchu působících v jednotlivých turisticky významných 

   územích – Ing. Kratochvílová + zástupci organizací cestovního ruchu.  
4.    Návrh na schválení účelové dotace na pořádání leteckého dne CIAF 09 – Bc. R. Dus.  
5.    Změna rozpočtu 3.  - kapitoly 39 – Helmut Dohnálek.  
6.    Návrh rozpočtu kapitoly 39 na rok 2010 – Mgr.A. M. Kulhavá. 
7.    Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 – Ing. V. Soběslav.  
8.    Návrh na dofinancování dotace žadatelům v dotačním titulu RRD 062009 - Podpora   

   provozu cyklobusů v turistických regionech Královéhradeckého kraje – P. Mucha. 
9.    Přehodnocení vyřazených žádostí v dotačním titulu RRD022009 Profesionalizace svazků 

   obcí – Ing. Peršinová. 
10.   Návrh na rozdělení dotací v dotačním titulu RRD042009 – Vybavení svazků obcí 
        základní technikou – I. Nekovářová.  
11.   Vyhodnocení grantového programu CRDM2009 – Podpora destinačního managementu 

  v TVÚ – vybraní uchazeči, stanovení základní podpory – Ing. Kratochvílová.  
12.  Informace o projektu Cílená prezentace a propagace KHK jako celku – Ing. Kratochvílová.  
13.  Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová.  
14.  Schválení doplněného plánu práce na II. pololetí 2009 VRRCR – Ing. Jireš 
15.  Revokace usnesení VRRCR/05/043/2009 ze dne 21. 5. 2009 – Ing. Jireš.   
16.  Různé. 

 
 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů,   
schválení návrhové komise, určení ověřovatele zápisu.  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Jireš.. 
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Předseda výboru požádal o rozšíření bodu programu jednání: Různé 
 
Návrh na prominutí části poskytnuté půjčky TJ Montas Hradec Králové, o.s. na základě Smlouvy o 
půjčce PRK-SPD200701/32 ve znění Dodatku č. 1. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/97/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Program rozšířeného jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Ing. Rostislava Jireše, Mgr. Martinu Berdychovou 
4. Ověřovatele zápisu: Ing. RSDr. Otakara Rumla.  

 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění bodů zápisu z 6. jednání VRRCR s tím, že usnesení 
VRRCR/06/094/2009 ze dne 11. 6. 2009 – trvá;  
VRRCR/06/095/2009 ze dne 11. 6. 2009 -  splněno, ostatní bez připomínek.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/98/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 6. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
K bodu 3. 
Prezentace organizací cestovního ruchu působících v jednotlivých turisticky významných 
územích – Ing. Kratochvílová + zástupci organizací cestovního ruchu.  
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Členům VRRCR  Ing. Kratochvílova představila zástupce organizací cestovního ruchu působících 
v jednotlivých turisticky významných územích: 
Ing. Daniela Manďáková, TVÚ Hradecko 
Ing. Jitka Stránská, TVÚ Český ráj 
Bc. Ludmila Nosková, TVÚ Podzvičinsko 
PaedDr. Miroslav Richter, TVÚ Orlické hory a Podorlicko 
 
Jednotliví zástupci představili formou prezentace turisticky významné území s upozorněním na 
aktivity, konané akce, projektové záměry, apod. 
 
Jednotlivé prezentace budou na webu – rubrika Aplikace – Evidence usnesení - Výboru, jako 
příloha k zápisu VRRCR. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/99/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Jednotlivé prezentace organizací cestovního ruchu působících v turisticky významných 

územích – Hradecko, Český ráj, Podzvičinsko, Orlické hory a Podorlicko. 
 
 
K bodu 4. 
Návrh na schválení účelové dotace na pořádání leteckého dne CIAF 09 – Bc. R. Dus. 
 
Členům VRRCR byl za nepřítomného Bc. R. Duse (řádná dovolená) přednesen Ing. F. Žváčkem 
návrh na schválení účelové dotace na pořádání leteckého dne CIAF 09; příspěvek ve výši 750 tis. 
Kč, konaný ve dnech 5. 9.  – 6. 9. 2009 s příslibem účasti 14 států. Mezinárodní letecká přehlídka 
CIAF, která se po dobu 6-ti let konala v Brně, bude opakovaně v Hradci Králové. Kopie materiálu 
předložena v den jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/7/100/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Informace o návrhu účelové dotace ve výši 750 tis. Kč  na pořádání leteckého dne CIAF 09. 

 
II.  Doporučuje 
          účelovou dotaci ve výši 750 tis. Kč na pořádání leteckého dne CIAF 09 zastupitelstvu 
           ke schválení.  
 
 
 
K bodu 5. 
Změna rozpočtu 3. – kapitoly 39 – H. Dohnálek.  
 
Členům VRRCR byl přednesen návrh 3. změny rozpočtu kapitoly 39 H. Dohnálkem –  materiál 
předložen v den jednání. Změny se týkají především  uvolnění finančních prostředků z rezervy 
Programu obnovy venkova KHK ve výši 500 tis. Kč na poskytnutí účelových dotací žadatelům:  
 
MAS Pohoda venkova - účelová neinvestiční dotace ve výši 300 000,- Kč na podporu projektu 
značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku pro rok 2009 – udělování značky 
„Orlické hory originální produkt“.  
 
Obec Vernéřovice - účelová investiční dotace ve výši  200 000,-  Kč  na stavební úpravy a další 
náklady spojené se stěhováním obecního úřadu do budovy ZŠ (obecní úřad sídlil v nemovitosti, kde 
byl v podnájmu – nemovitost nabídnuta k prodeji).  
 
Další uvolnění finančních prostředků z kapitoly 39 na poskytnutí účelových dotací žadatelům:  
 
Město Hořice – účelová dotace ve výši 1 350 000,- Kč na dofinancování projektu cyklostezky 
Hořice  - propojené města s lomem U sv. Josefa, koupaliště Dachovy a park na vrchu Gothardu 
(účelem realizace cyklostezky je zajistit bezpečnost chodců, cyklistů a bruslařů a dostat se mimo 
silniční provoz na koupaliště Dachovy). 
 
Město Borohrádek – účelová investiční dotace ve výši 2 000 000,- Kč  na nákup hasičské 
stříkačky, jako jediné v KHK byla žádost podpořena 2 500 000,- v programu MV ČR určeného na 
podporu obnovy zastaralé hasičské techniky. (Příslib KÚ z roku 2008). Jednotka SDH zajišťuje 
stálou pohotovostní službu obsluhy letiště v Hradci Králové.  
 
MAS Královéhradeckého kraje – účelová neinvestiční dotace ve výši 2 100 000,- Kč – na 
podporu místních akčních skupin kraje – pokrytí režijních nákladů (dotace na 1 MAS 150 000,- Kč, 
v kraji celkem 14 MAS). V Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství byly všechny 
MAS KHK v uplynulých letech úspěšné v programu LEADER.  
 
Obec Vysoká Srbská – účelová investiční dotace ve výši 80 000,- Kč na pořízení územního plánu 
obce (žádost podána v čase již uzavřeného dotačního titulu na podporu pořízení ÚP z důvodu 
pozdního dodání stanoviska CHKO Broumovsko pro řádné podání žádosti v čase vyhlášeného 
dotačního titulu). 
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Královéhradecká labská o.p.s. – účelová neinvestiční dotace ve výši 70 500,- Kč – na poskytnutí 
provozních nákladů o.p.s. Královéhradecká labská. ZK KHK schválilo usnesením č. 
ZK/30/2132/2008 Zakládací smlouvu s o.p.s. Královéhradecká labská – důvod – realizace projektu 
„Lodí z HK přes Josefov do Kuksu“, zakladatelé jsou Královéhradecký kraj, Statutární Město HK, 
Město Smiřice, Město Jaroměř a Obec Kuks.  
 
Doporučení: 
V případě ukončení činnosti SDH Borohrádek na letišti v HK bude hasičská technika předána 
novému vykonavateli. 
SDH Města Borohrádek – prověřit důvody, na základě kterých SDH Borohrádek získalo oprávnění 
pro uskutečnění zásahů na letišti v HK (speciální odborné a technické znalosti v zásahu hořících 
letadel,  způsob evakuace cestujících apod.). SDH jsou jedinou jednotkou v získané odborné 
způsobilosti k těmto úkonům. Zvážit účast starosty Města Borohrádek na jednání ZK KHK. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/101/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    návrh 3. změny návrhu rozpočtu kapitoly 39 – pro poskytnutí účelových dotací žadatelům 

MAS Pohoda venkova – 300 000,- Kč; Obec Vernéřovice – 200 000,-  Kč; Město Hořice –
1 350 000,- Kč; Město Borohrádek – 2 000 000,- Kč, Místní akční skupiny 
Královéhradeckého kraje – 2 100,- Kč, Obec Vysoká Srbská – 40 % z celkových 
rozpočtovaných nákladů, maximální 80 000,- Kč; Královéhradecká labská o.p.s. – 70 500,-
Kč.  
 
 

II.  Doporučuje 
           návrh 3. změny návrhu rozpočtu kapitoly 39 – pro poskytnutí účelových dotací žadatelům 
           MAS Pohoda venkova – 300 000,- Kč; Obec Vernéřovice – 200 000,-  Kč; Město Hořice –  
           1 350 000,- Kč; Město Borohrádek – 2 000 000,- Kč, Místní akční skupiny  
           Královéhradeckého kraje – 2 100,- Kč, Obec Vysoká Srbská – 40 % z celkových  
           rozpočtovaných nákladů, maximální 80 000,- Kč; Královéhradecká labská o.p.s. – 70 500,-  
           Kč zastupitelstvu ke schválení.   
 
 
K bodu 6. 
Návrh rozpočtu kapitoly 39 na rok 2010 – Mgr. A. M. Kulhavá 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh rozpočtu kapitoly 39 na rok 2010 za 
oddělení regionálního rozvoje a oddělení cestovního ruchu. Bližší vysvětlení podala Mgr. A. M. 
Kulhavá, vedoucí odboru RR.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/102/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
    Návrh rozpočtu kapitoly 39 na rok 2010.   

 
II.  Doporučuje 
          Návrh rozpočtu kapitoly 39 na rok 2010 zastupitelstvu ke schválení.   
           
 
 
                  
K bodu 7. 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 – Ing. V. Soběslav 
 
Členům VRRCR byl dodatečně zaslán v elektronické podobě pracovní verze materiálu, týkajícího 
se dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013. Materiál byl zpracován CEPem HK ve 
spolupráci s kompetentními odbory KÚ. Komentář za nepřítomnou RNDr. Z. Kučerovou přednesl 
Ing. V. Soběslav, vedoucí odboru grantu a dotací.  
Ke zpracování dotační strategie byla vytvořena pracovní skupina.  
Zpracovaný materiál dotační strategie – pracovní verze 29. 7. 2009 zahrnuje globální cíl, priority 
dotační strategie jednotlivých oblastí s přehledem jednotlivých opatření v těchto prioritách. Přílohou 
materiálu je tabulková část – s legendou k jednotlivým tabulkám.  
Komentář byl veden k textové části dotační strategie a pak byly jednotlivě posuzovány předložené 
návrhy priorit, opatření a aktivit pro: 

- Regionální rozvoj a venkov 
- Cestovní ruchu a kulturu 
- Podnikání 
- Životní prostředí 
- Školství a volnočasové aktivity 
- Sociální oblast. 

V návrhu dotační strategie se odráží omezené možnosti finančních zdrojů, z těchto důvodů lze 
předpokládat případné přesuny na rok 2011. 

 
Z věcné diskuze vyplynulo, že je to obsáhlý materiál, který si musí členové VRRCR řádné 
prostudovat.  
 
Případné připomínky lze uplatnit nejpozději do 1. září 2009 prostřednictvím: 
 
Ing. Rostislava Jireše, předsedy VRRCR 
Ing. Vladimíra Soběslava, vedoucího odboru grantu a dotací 
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Ing. Miloslava Romana, vedoucího oddělení regionálního rozvoje odboru RR 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
   
USNESENÍ VRRCR/7/103/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
            Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 – pracovní verzi. 
 
 

 

 
K bodu 8. 
Návrh na dofinancování dotace žadatelům v dotačním titulu RRD062009 – Podpora provozu 
cyklobusů v turistických regionech Královéhradeckého kraje – P. Mucha.  
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh na dofinancování dotace žadatelům v dotačním 
titulu RRD062009 – Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech Královéhradeckého kraje. 
Zpracovatel P. Mucha představil jednotlivé žadatelé s komentářem. Vzhledem k tomu, že schválený 
vyhlášený dotačních titul stanovuje pravidla pro výpočet ztráty z ceny dopravní obslužnosti platné 
k 1. 5. 2009 a cena k tomuto datu je 29,64 Kč/km, byl v souladu s vyhlášenými podmínkami 
proveden dopočet možné výše dotace jednotlivým žadatelům v rozsahu přiložené tabulky. 
 
Ing. Jireš doplnil komentář, že se jedná o účetní dorovnání a není překročena alokovaná částka 
v tomto dotačním titulu.     
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
  
   Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/104/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Návrh na dofinancování dotace žadatelům v dotačním titulu RRD062009 – Podpora provozu 

cyklobusů v turistických regionech Královéhradeckého kraje. 
                    

II.  Doporučuje 
 Návrh na dofinancování dotace žadatelům v dotačním titulu RRD062009 – Podpora provozu 

cyklobusů v turistických regionech Královéhradeckého  kraje zastupitelstvu  ke schválení. 
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K bodu 9. 
Přehodnocení vyřazených žádostí v dotačním titulu RRD022009 – Profesionalizace svazků 
obcí – Ing. Peršinová. 
 
Členům VRRCR byl zaslána elektronicky návrh na přehodnocení vyřazených žádostí v dotačním 
titulu RRD022009 – Profesionalizace svazků obcí. Tři žádosti v tomto dotačním titulu byly 
vyřazeny z důvodů nesplnění podmínek. Na žádost těchto tří žadatelů bylo přistoupeno 
k podrobnému přehodnocení a doporučení podpořit žadatele ve výši, která je uvedena 
v předloženém materiálu. Vzhledem k tomu, že v dotačním titulu jsou nedočerpané alokované 
finanční prostředky, doporučuje odbor RR dle výše uvedených návrhů poskytnutí dotace žadatelům.   
 
Ing. Jireš doplnil komentář – alokované prostředky v tomto dotačním titulu přebývají. Dotace pro 
Mikroregion Tábor bude poskytnuta výhradně pro obce v Královéhradeckém kraji – ošetřit ve 
Smlouvě o poskytnutí dotace.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
  
   Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/105/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Návrh na přehodnocení vyřazených žádostí v dotačním titulu RRD022009 – Profesionalizace 

svazků obcí s poskytnutím dotace žadatelům. 
                    

II.  Doporučuje 
 Návrh na přehodnocení vyřazených žádostí v dotačním titulu RRD022009 – Profesionalizace 

svazků obcí s poskytnutím dotace žadatelům zastupitelstvu ke schválení s podmínkou u 
Mikroregionu Tábor výše dotace bude podmíněna ve Smlouvě o poskytnutí dotace – podpora 
obcí v Královéhradeckém kraji.  

 
 
K bodu 10. 
Návrh na rozdělení dotací v dotačním titulu RRD042009 – Vybavení svazků obcí základní 
technikou – I. Nekovářová.  
 
Členům VRRCR byl zaslána elektronicky návrh na rozdělení dotací v dotačním titulu RRD042009 
– Vybavení svazků obcí základní technikou.  
Tento materiál byl již jednou projednáván ve VRRCR ze 21. 5. t.r. (usnesení VRRCR/05/062/2009) 
a byl stažen z programu jednání s doporučením jej projednat až po vyjasnění finančních záležitostí. 
Problémem byl nedostatek finančních prostředků pro poskytnutí dotací všem žadatelům o dotaci 
v tomto dotačním titulu. Požadavek byl ve výši 5 328 528,- Kč, alokovaná částka 2,0 mil. Kč, rozdíl 
3 328 528,- Kč. Důvodem vysokých požadavků bylo, že tento dotační titul nebyl v loňském roce 
vyhlášen a projevila se tak vysoká poptávka.   
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Obor RR přistoupil ke dvěma variantám řešení, kdy ve variantě č. 1 bylo doporučeno 10 žádostí ve 
výši 200 000,- Kč dotace na žadatele a 1 ve výši 138 000,- Kč. Ve variantě č. 2 bylo doporučeno 16 
žádostí s pozváním dotace ve výši 125000,- Kč.  
. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/7/106/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I
.
 

 I.      Bere na vědomí  
          Návrh na rozdělení dotací v dotačním titulu RRD042009 – Vybavení svazků obcí základní  
          technikou s doporučením varianty č. 2, tj. 125 000,- Kč na žadatele. 
 
 
II.  Doporučuje 
           Návrh na rozdělení dotací v dotačním titulu RRD042009 – Vybavení svazků obcí základní  
           technikou s doporučením varianty č. 2, tj. 125 000,- na žadatele zastupitelstvu ke schválení  
 
 
 
K bodu 11. 
Vyhodnocení grantového programu CRDM2009 – Podpora destinačního managementu 
 v TVÚ – vybraní uchazeči, stanovení základní podpory – Ing. Kratochvílová.  
 
 
Členům VRRCR bylo zasláno elektronicky vyhodnocení grantového programu CRDM2009 –
Podpora destinačního managementu v turisticky významných územích. Materiál obsahuje zápis o 
průběhu a výsledku hodnocení žádostí, splnění formálních náležitostí výběr projektů, rozdělení 
prostředků z grantu jednotlivým žadatelům v celkovém objemu finančních prostředků 600 000,-
Kč, bližší komentář přednesl P. Kamenický. 
Ing. Jireš doplnil informaci, vzhledem k tomu, že tento dotační titul má dvě části; první část 
vyhodnocena, po předložení závěrečných zpráv žadatelů bude vyhodnocena druhá část.  
Pro hodnocení druhé části grantového programu doporučil člena VRRCR – Mgr. Miroslava 
Behana. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 8 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
USNESENÍ VRRCR/7/107/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I.  Bere na vědomí 
    Návrh na vyhodnocení grantového programu CRDM2009 – Podpora destinačního 

managementu v turisticky významných územích včetně návrhů výše podpory jednotlivým 
žadatelům. 
 

 
II.  Doporučuje 
           Návrh na vyhodnocení grantového programu CRDM2009 – Podpora destinačního  
           managementu v turisticky významných územích včetně návrhů výše podpory jednotlivým  
           žadatelům zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
K bodu 12. 
Informace o projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku – 
Ing. Kratochvílová.  
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky zpráva o průběhu a realizace projektu Cílená prezentace 
a propagace Královéhradeckého kraje jako celku. Ing. Kratochvílovou byly poskytnuty základní 
informace o projektu, jeho aktivitách a realizaci včetně dalších projektových aktivit, plánované 
inzerci v tiskovinách, prezentace v českých centrech a účasti na zahraničních veletrzích a finančním 
čerpání.  
 
 
 
Plánované zahraniční veletrhy do konce roku 2009. 
 

TT Varšava 24. 9. – 26. 9. 2009 
50+Beurs Utrech 16. 9. – 20. 9. 2009 

TS Poznaň 21. 10. – 24. 10. 2009 
TC Lipsko 18. 11. – 22. 11. 2009 

   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/108/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
    Informace o projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku. 
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K bodu 13. 
Informace z oddělení cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
 
Členy VRRCR o aktuálních informacích z oddělení cestovního ruchu informovala Ing. 
Kratochvílová. 
Doporučila shlédnout informace na webu oddělení CR, kde jsou uvedeny statistické ukazatele 
týkající se HUZ , jejich návštěvnosti apod.  
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/cestovni-ruch/statistiky/statistiky-29737/ 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/7/109/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
    Informace z oddělení cestovního ruchu. 
 
 
 
K bodu 14. 
Schválení doplněného plánu práce na II. pololetí 2009 VRRCR – Ing. Jireš. 
 
Členům VRRCR byl zaslán doplněný plán práce na II. pololetí 2009, který okomentoval Ing. Jireš, 
předseda výboru. 
 
Ing. Jireš doplnil – v plánu práce na II. pololetí  je uvažováno o  výjezdním zasedání VRRCR –  
15. 10. 2009, o jednom mimořádném výjezdním zasedání – shlédnutí PZ Kvasiny a o jednom 
mimořádném zasedání VRRCR a Výboru pro životní prostředí a zemědělství. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/7/110/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I.  Bere  na  vědomí 

Doplněný plán práce VRRCR na II. pololetí 2009. 
    . 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/cestovni-ruch/statistiky/statistiky-29737/
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II.  Schvaluje 
    Doplněný plán práce VRRCR na II. pololetí 2009. 
 
K bodu 15. 
Revokace usnesení VRRCR/05/043/2009 ze dne 21. 5. 2009 – Ing. Jireš. 
 
Na základě schváleného usnesení VRRCR/05/043/2009 ze dne 21. 5. 2009 bylo uloženo Ing. 
Rostislavu Jirešovi, předsedovi VRRCR vyhlásit 3. Kolo k termínu posuzování zářijového zasedání 
– (vyhlášení Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje – nebylo zřejmé z formulace 
usnesení).  
Návrh nového znění usnesení: 
 
VRRCR Královéhradeckého kraje 
u k l á d á 
Ing. Rostislavu Jirešovi, předsedovi výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Zařadit ze zásobníků podaných žádostí další žadatelé pro poskytnutí dotace v Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009. Návrh předložit k projednání VRRCR v termínu 17. 
9. 2009. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
   Hlasování: 
                  Pro: 9 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRRCR/7/111/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere  na  vědomí 

Revokaci usnesení VRRCR/05/054/2009 ze dne 21. 5. 2009. 
     
 
II.  Schvaluje 
    Revokaci usnesení VRRCR/05/054/2009 ze dne 21. 5. 2009. 
          VRRCR Královéhradeckého kraje 
          u k l á d á 
          Ing. Rostislavu Jirešovi, předsedovi výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
          Zařadit ze zásobníků podaných žádostí další žadatelé pro poskytnutí dotace v Programu 
          obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2009. Návrh předložit k projednání 
          VRRCR v termínu 17. 9. 2009. 
 
K bodu 16. 
Různé 
 
K bodu 16.1.  
Návrh na prominutí části poskytnuté půjčky TJ Montas Hradec Králové, o.s. na základě 
smlouvy o půjčce PRK-SPD200701/32 ve znění Dodatku č. l 
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Členům VRRCR byl předložen v den jednání materiál, týkající se návrhu na prominutí části 
poskytnuté půjčky TJ Montas Hradec Králové, o.s. na základě smlouvy o půjčce PRK-
SPD200701/32 ve znění Dodatku č. l. Důvodem předložené žádosti je prominutí dlužné částky ve 
výši 409 360,- Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/112/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
    Návrh na prominutí části poskytnuté půjčky TJ Montas Hradec Králové, o.s. na základě 

smlouvy o půjčce PRK-SPD200701/32 ve znění Dodatku č. 1 
 
 

 
II.  Nesouhlasí  
           S prominutím části poskytnuté půjčky TJ Montas Hradec Králové, o.s. na základě smlouvy o 
           půjčce PRK-SPD200701/01/32 ve znění Dodatku č. l 
 
III.  Doporučuje 
    Návrh  reálného splátkového kalendáře části poskytnuté půjčky TJ Montas Hradec Králové, 

o.s. na základě smlouvy o půjčce PRK-SPD200701/32 ve znění Dodatku č. 1 
 
 

Různé: 
 
Předseda VRRCR Ing. Jireš  informoval přítomné o konání mimořádného jednání VRRCR – 
návštěva průmyslové zóny ŠKODA – Kvasiny a o jednom mimořádném jednání VRRCR a Výboru 
pro životní prostředí a zemědělství. Jedno z plánovaných jednání VRRCR bude výjezdní – 15. 10. 
2009 (Obec Obědovice – multifunkční zařízení obce, obec oceněná Zelenou stuhou v rámci soutěže 
Vesnice roku). 
 
Pozval přítomné na slavnostní vyhlášení vítěze soutěže Vesnice roku 2009 do obce Žernov 22. 8. 
2009. 
 
Upozornil na rozeslanou pozvánku – 15. 9. 2009 – Plán oblasti povodí Horního a středního Labe 
společně s kompetentními výbory ZK KHK. 
 
Jednání VRRCR 17. 9. 2009 v 9,00 hodin.   
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. RSDr. Otakar  Ruml                                  …………………………. 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
 
Jednání skončeno: 17:10 hodin 


