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Zápis 
ze   8. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. 9. 2009 v 9,30 hodin v zasedací místnosti rady  
P1 411 v budově KÚ. 

 
Přítomni: Ing. Jireš, P. Luska, Mgr. Morávek, Mgr. Štěpán, Mgr. Berdychová, Bc. Klíma, 
                 Ing. Derner, J. Gangur, Ing. RSDr. Ruml, Mgr. Mojžíš, V. Friml 
Omluveni: Mgr. Behan, V. Hlostová,   
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek, Ing. V. Soběslav,  Bc. Zadrobílek, Mgr. A. Kulhavá – omluvena ŘD, 

Ing. Roman, Ing. Kratochvílová, I. Nekovářová, 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.  Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje -  Zásady poskytování dotací 

z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010 – přílohy k materiálu -  
Ing. Roman, R. Fodorová. 

            3.1. POV KHK na období 2009-2013. 
            3.2. Tabulka - vymezení venkovského prostoru. 
            3.3. Zásady poskytování dotací POV KHK pro rok 2010. 
            3.4 .Tabulka – vymezení venkovského prostoru. 
            3.5. Formuláře žádostí. 
            3.6. Metodika. 

4. Dotační programy oddělení regionálního rozvoje – návrh na rok 2010 - Ing. Roman. 
 4.1. Profesionalizace svazků obcí. 
4.2. Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů do 2 000 obyvatel. 
4.3. Vybavení svazků obcí základní technikou.  
4.4. Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech. 
4.5. Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 

  Královéhradeckého kraje. 
4.6. Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku – singltreky. 
4.7 Program podpory technického vybavení pro obce s JPO. 
4.8. Podpora místních akčních skupin. 
4.9. Podpora spolkové činnosti.  

5. Dotační programy oddělení cestovního ruchu – návrh na rok 2010 - Ing. Kratochvílová. 
            5.1. CRG012010 Úprava lyžařských běžeckých tras. 

5.2. CRG022010 Značení kulturních a turistických cílů.  
5.3. CRG032010 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti CR.  

             5.4. CRG042010 Značení a doprovodná infrastruktura lyžařských běžeckých tras.  
6. Dotační strategie KHK pro oblast RR, CR a podnikání na rok 2010 – přílohy k dotačním 

titulům – Ing. Soběslav. 
6.1. Priorita A: Regionální rozvoje a venkov. 
6.2. Priorita B: Cestovní ruch a kultura. 
6.3. Priorita C: Podnikání 

7. Memorandum Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje – Ing. Kratochvílová. 
8. Účast na výstavách a veletrzích 2010 – Ing. Kratochvílová. 
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9. Projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“ – 
Ing.Kratochvílová. 

10. Různé. 
10.1. Návrh na schválení odměn členům VRRCR – Bc. Klíma; Mgr. Morávek 

 
 
Před zahájením jednání VRRCR obdrželi členové konečné znění programu jednání.    
 
 
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. 
 
 
Předseda výboru požádal o stažení bodu 9) programu jednání: Projekt Cílená prezentace a 
propagace Královéhradeckého kraje jako celku II – bude předmětem jednání VRRCR 15. 10. 2009. 
 
Předseda výboru požádal o doplnění bodu 10) programu jednání: Různé – Projednání a schválení 
odměn členům VRRCR – Bc. Klíma a Mgr. Morávek.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/113/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 

I. Schvaluje  
1. Program jednání VRRCR po úpravách. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Ing. Rostislava Jireše, Mgr. Martinu Berdychovou 
4. Ověřovatele zápisu:  Petra Lusku, 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;  
Ostatní plnění bodů zápisu ze 7. jednání VRRCR bez připomínek.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/114/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    kontrolu bodů zápisu z 7. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
K bodu 3. 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje – Zásady poskytování dotací z Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010 – Ing. Roman, R. Fodorová.  
 
Členům VRRCR byl zaslán materiál v elektronické podobě s následujícími přílohami.  
3.1. POV KHK na období 2009-2013. 
3.2. Tabulka - vymezení venkovského prostoru. 
3.3. Zásady poskytování dotací POV KHK pro rok 2010. 
3.4. Tabulka – vymezení venkovského prostoru. 
3.5. Formuláře žádostí. 
3.6. Metodika. 
 
Předseda VRRCR otevřel k výše citovaného bodu programu včetně příloh diskuzi.  
 
Diskutující: 
Mgr. Berdychová, Mgr. Mojžíš, J. Gangur, Bc. Klíma, V. Friml, Ing. Derner, Ing. Jireš.  
 
Připomínka k hodnotícímu kriteriu  - účast obce v soutěži Vesnice roku – hodnocení 5 bodů. 
 
Vysvětlení: 

Stávající kriterium bylo odůvodněno zkušenostmi administrátorů POV, neboť všeobecně lze 
konstatovat, že se podařilo obce touto formou motivovat k aktivní činnosti s možností 
zviditelnění života na venkově a nastavení tak správné publicisty. Toto kriterium je 
transparentní kriterium aktivit.  
Výsledkem je i účast 50 –ti  obcí v této soutěži v letošním roce a umístění obce Žernov co by 
vítěze krajského kola a na celostátní úrovni umístění na 3 místě s finančním oceněním od 
MMR 1,8 mil. Kč na realizaci projektu. 

 
Zásady – dotační titul 3 – integrované projekty venkovských mikroregionů, neuvádět jako prioritu 
pro rok 2010 – Mobiliář pro sportovní a kulturní akce /víceúčelové stany, stoly, lavice, osvětlení, 
ozvučení (aparatura)/, ale formulovat prioritu jako možnost nebo příklad. 
 
Vzato na vědomí s dopracováním textu v Zásadách :  
Dotační titul 3 – Integrované projekty venkovských mikroregionů 
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Příklad projektu: Mobiliář pro sportovní a kulturní akce (víceúčelové stany, stoly, lavice, osvětlení, 
ozvučení, aparatura) apod. 
Podpořena tato možnost pořízení mobiliáře, obcím nezbývají prostředky na samotné pořízení bez 
podpory, podpora integrity jako celku. 
 
Zásady – dotační titul 3 -  integrované projekty venkovských mikroregionů – hodnotící kriterium a) 
podíl obyvatel svazku, kterých se akce přímo dotkne – doplnit o podíl zapojených obcí svazku 
 
Vzato na vědomí s dopracováním textu v Zásadách: 
Dotační titul 3 – integrované projekty venkovských mikroregionů  

a) Podíl obyvatel svazku   
- počet obcí svazku, kterých se akce přímo dotkne 

−          
Zásady – dotační titul 3 -  integrované projekty venkovských mikroregionů – doplnit text o: 
Dotační titul 3 podporuje …. ,s tím, že obec může být zapojena pouze v jednom předkládaném 
projektu. 
 
 
Zásady – dotační titul 3 -  integrované projekty venkovských mikroregionů – podpora MAS. 
 
Podmínky na podporu MAS jsou nastaveny z programu LEADER, další forma podpory je v rámci 
dotačního titulu Podpora MAS z odboru RR KÚ. 
Cílem POV, včetně dotačního titulu 3, tak jak byl transformován z MMR na podmínky kraje, je 
určen na podporu místních samospráv, (je tvořena formou volených představitelů), kdežto MAS je 
založena jako sdružení – zákon č. 83/2003 Sb., nebo obecně prospěšná společnost - obecně 
koncipovány jako sdružení subjektů různých charakterů.  
Pokud by byl dt 3 otevřený pro MAS, měl by být otevřený i pro další subjekty neziskového 
charakteru působící na venkově. 
Obecně prioritou POV je podpora malým obcím. Možnosti podpory vzdělávání umožňují jiné 
dotační tituly. 
 
Návrh u dt 3 a dt 5 – požadavek na hodnocení podaných žádostí o dotaci mimo vyhodnocovací 
systém, ten ponechat pouze u dt 1, 2, a 4.  Předložené projekty posuzovat obdobnou formou jako 
jiné dotační tituly v oblasti regionálního rozvoje (hodnotitelská komise). 
 
Zásady – dotační titul 5 – Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, 
dotaz na podporu MAS v tomto dotačním titulu.  
 
V tomto dotačním titulu byly podpořeny subjekty, které přímo nemají akreditaci, ale jejich činnost 
spočívá v náplni vzdělávání, zajištění potřeb pořádání takových seminářů, po kterých je ze strany 
starostů poptávka, vazba na celoživotní vzdělávání starostů a v neposlední řadě reference 
vzdělávacího subjektu.  
 
Program obnovy venkova Královéhradeckého na období 2009 – 2013 – obce venkovského 
charakteru a hranice počtu obyvatel. 
 
Vysvětleno, že tento dokument je samostatný dokument navazující na Program rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2008 – 2010. Výše citovaný dokument je platný i pro 2010, tudíž hranice 
počtu obyvatel – obce venkovského charakteru, zůstává ve stávající výši, tj. 2000 obyvatel. 
Předmětem diskuze tato hranice bude v roce 2010, při aktualizaci dokumentu.  
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Opět zdůrazněno, že Program obnovy venkova KHK je určen především pro malé obce, které 
nemají žádné možnosti čerpat z evropských zdrojů.  
 
Požadavek Mgr. Mojžíše, zaprotokolování vznesené připomínky. 
Mgr. Mojžíš požaduje v dotačním titulu 3 - integrované projekty venkovských mikroregionů změnu 
ve výši maximální výše dotace, která je pro rok 2010 navržena ve výši 500 000,- Kč, na částku roku 
2009, tj. 1,0 mil. Kč.  
Na požadavek Mgr. Mojžíše proběhlo hlasování k tomuto návrhu s výsledkem: 
Z přítomných 11 čelenů: 
2 pro 
4 proti 
5 zdrželo se hlasování 
Závěr: Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 1 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/115/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje – Zásady poskytování dotací z Programu 

obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010 včetně zapracování připomínek. 
 
 
II.  Doporučuje 
          Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje – Zásady poskytování dotací z Programu  
          obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2010 zastupitelstvu ke schválení včetně 
           zapracování připomínek. 
 
 
K bodu 4. 
Dotační programy oddělení regionálního rozvoje – návrh na rok 2010 - Ing. Roman. 
4.1. Profesionalizace svazků obcí. 
4.2. Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů do 2 000 obyvatel. 
4.3. Vybavení svazků obcí základní technikou.  
4.4. Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech. 
4.5. Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého 
kraje. 
4.6. Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku – singltreky. 
4.7. Program podpory technického vybavení pro obce s JPO. 
4.8. Podpora místních akčních skupin. 
4.9. Podpora spolkové činnosti.  
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Členům VRRCR byly postupně zasílány přílohy k bodu programu – návrhy jednotlivých dotačních 
titulů.  
Ing. Roman uvedl krátkou prezentací přehledem jednotlivých dotačních titulů na rok 2010. Tento 
návrh je zpracován na základě provedené Dotační analýzy vypracované CEPem. Proto v některých 
případech v návrhu dotačních titulů došlo k určitým změnám. Po tomto úvodu byla k jednotlivým 
dotačním titulům vedena diskuze. 
 
 
4.1. Profesionalizace svazků obcí. 
 
Doplnit v bodu 2.3. Lokalizace projektů: Stávající text vypustit a nahradit novým textem: 
Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území Královéhradeckého kraje nebo na 
projekty, jejichž realizace bude přínosem pro Královéhradecký kraj.  
 
 
Doplnit v bodu 3.1 text: …, např.  
3.1. Charakter přijatelných výdajů z podpory, např. 
 
3.4. Maximální výše podpory 70 % (původně 100 %). 
 
Doplnit v bodu 4.2.  Počet obcí svazku 
 
Doplnit v bodu 5.2.  za 4) Seznam obcí svazku 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
4.2. Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů do 2 000 obyvatel. 
 
Doplnit v bodu 1.6. Popis dílčího programu o text pro 1 katastrální území nebo více než 3 
katastrální území – maximální do 1 000 obyvatel. 
Doplnění textu za stávající:  
Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel pro 1 katastrální území,  
do 1 000 obyvatel u 3  a více katastrálních území. 
 
Doplnit v bodu 2.2. Lokalizace projektů: Stávající text vypustit a nahradit novým textem: 
Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území Královéhradeckého kraje nebo na 
projekty, jejichž realizace bude přínosem pro Královéhradecký kraj.  
 
Doplnit v bodu 3.1 text: …, např.  
3.1. Charakter přijatelných výdajů z podpory, např. 
 
Doplnit v bodu 4.1. Podíl vlastních prostředků 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
4.3. Vybavení svazků obcí základní technikou.  
 
Doplnit v bodu 2.3. Lokalizace projektů: Stávající text vypustit a nahradit novým textem: 
Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území Královéhradeckého kraje nebo na 
projekty, jejichž realizace bude přínosem pro Královéhradecký kraj.  
 
 Bod 3.3. Oprava číslovky: Minimální výše podpory – mikroregiony od 2 500 obyvatel. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
4.4. Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech. 
 
Doplnit v bodu 2.3. Lokalizace projektů: Stávající text vypustit a nahradit novým textem: 
Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území Královéhradeckého kraje nebo na 
projekty, jejichž realizace bude přínosem pro Královéhradecký kraj.  
 
Doplnit v bodu 3.1 text: …, např.  
3.1. Charakter přijatelných výdajů z podpory, např. 
 
Zrušit 3.3. Minimální výše podpory 
Zrušit 3.4. Maximální výše podpory 
Následně přečíslovat 
 
Upravit 3.5. Maximální možný podíl podpory na celkových přijatelných nákladech projektu do výše 
90 % (původní návrh 75 %). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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4.5. Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého 
kraje. 
 
Doplnit v bodu 2.3. Lokalizace projektů: Stávající text vypustit a nahradit novým textem: 
Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území Královéhradeckého kraje nebo na 
projekty, jejichž realizace bude přínosem pro Královéhradecký kraj.  
 
Doplnit v bodu 3.1 text: …, např.  
3.1. Charakter přijatelných výdajů z podpory, např. 
 
 
 
Dále bylo upozorněno, že by bylo vhodné do budoucna se více zabývat podporou na projektovou 
přípravu cyklodopravy, než na vlastní realizaci projektu. 
  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 11 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
4.6. Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku – singltreky. 
 
U tohoto dotačního titulu bylo upozorněno, že v roce 2009 nebyl žádný žadatel o dotaci. 
 
Doplnit v bodu 2.3. Lokalizace projektů: Stávající text vypustit a nahradit novým textem: 
Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území Královéhradeckého kraje nebo na 
projekty, jejichž realizace bude přínosem pro Královéhradecký kraj.  
 
Doplnit v bodu 3.1 text: …, např.  
3.1. Charakter přijatelných výdajů z podpory, např. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
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4.7. Program podpory technického vybavení pro obce s JPO. 
 
Doplnit text v bodu 1.6 (Popis dílčího programu) . .. pořízení 
Program přispívá na pořízení, na generální opravy, opravy nebo repase  

a) cisternových automobilových stříkaček 
b) dopravních automobilů 

formou využití podvozků, které jsou v majetku oce v parametrech technických předpisů stanovených 
pro tento typ vozidla. 
 
Doplnit v bodu 2.2. Lokalizace projektů: Stávající text vypustit a nahradit novým textem: 
Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území Královéhradeckého kraje nebo na 
projekty, jejichž realizace bude přínosem pro Královéhradecký kraj.  
 
Bod 4.3. Základní kriteria pro posuzování projektů: Vypustit rozsah působnosti JPO V. 
 
Administrátorka daného dotačního titulu, I. Nekovářová  konstatovala, že nutnost podpory tohoto 
dotačního titulu vyplývá ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kdy v  § 27, odst. 3 b) je 
uvedeno: 
Kraj přispívá k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany 

1. hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb 
2. obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
 
4.8. Podpora místních akčních skupin.  
 
Doplnit v bodu 2.3. Lokalizace projektů: Stávající text vypustit a nahradit novým textem: 
Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území Královéhradeckého kraje nebo na 
projekty, jejichž realizace bude přínosem pro Královéhradecký kraj.  
 
Doplnit v bodu 3.1 text: …, např.  
3.1. Charakter přijatelných výdajů z podpory, např. 
 
Členové VRRCR byli upozorněni na změnu financování oproti roku 2009, kdy byla MAS 
poskytnuta dotace v celkové výši. Pro rok 2010 je v bodě 3.6 citace, že peněžní prostředky (účelově 
vázané) se převádějí na účet příjemce ve dvou etapách. 1. část podpory po uzavření smlouvy, 2. část 
podpory po provedení hodnocení závěrečné zprávy žadatele. Čerpání i využití těchto účelově 
vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou specifikovány ve smlouvě.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 7 
                  Proti: 2 
                  Zdržel se: 1 
 
 
 
V průběhu jednání VRRCR se omluvil z jednání Mgr. Mojžíš, Ing. RSDr. Ruml. 
 
 
4.9. Podpora spolkové činnosti.  
 
Předkladatelem dotačního titulu je předseda VRRCR Ing. Jireš, který okomentoval cíl a náplň 
daného dotačního titulu, který je na podporu kulturně, sportovní a společenské činnosti.  
Doplnit text: 3.1.  
Jedná se o materiální vybavení mobiliářem, který souvisí s kulturní a spolkovou činností spolku. 
Nejedná se o movitý  nebo provozní majetek související přímo s činností spolku, např. myslivci – 
pušky, rybáři – pruty, apod.. 
Členy VRRCR doporučen tento dotační titul zařadit do zásobníků titulů v oblasti regionálního 
rozvoje a vyhlásit a podpořit ho v případě dostatečného objemu finančních prostředků na dotační 
tituly všeobecně. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/116/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Dotační programy oddělení regionálního rozvoje – návrh na rok 2010 po zapracování 

připomínek. 
 4.1. Profesionalizace svazků obcí. 
4.2. Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů do 2 000 obyvatel. 
4.3. Vybavení svazků obcí základní technikou.  
4.4. Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech. 
4.5. Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého 
kraje. 
4.6. Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku – singltreky. 
4.7. Program podpory technického vybavení pro obce s JPO. 
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4.8. Podpora místních akčních skupin. 
4.9. Podpora spolkové činnosti.  
 
 
 

II.  Doporučuje 
          Dotační programy oddělení regionálního rozvoje – návrh na rok 2010 po zapracování 
           připomínek. 
           4.1. Profesionalizace svazků obcí. 
           4.2. Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů do 2 000 obyvatel. 
           4.3. Vybavení svazků obcí základní technikou.  
           4.4. Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech. 
           4.5. Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého 
           kraje. 
           4.6. Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku – singltreky. 
           4.7. Program podpory technického vybavení pro obce s JPO. 
           4.8. Podpora místních akčních skupin. 
           4.9. Podpora spolkové činnosti.  
 
 
K bodu 5. 
Dotační programy oddělení cestovního ruchu – návrh na rok 2010 - Ing. Kratochvílová. 
5.1. CRG012010 Úprava lyžařských běžeckých tras. 
5.2. CRG022010 Značení kulturních a turistických cílů.  
5.3. CRG032010 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti CR.  
5.4. CRG042010 Značení a doprovodná infrastruktura lyžařských běžeckých tras.  
 
Návrhy dotačních programů za oblast cestovního ruchu byly členům VRRCR zasílány postupně 
elektronicky.  
Krátkým komentářem uvedla Ing. Kratochvílová jednotlivé výše jmenované tituly. K předloženému 
materiály nebyly žádné zásadní připomínky.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/117/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I.  Bere na vědomí 
    Dotační programy oddělení cestovního ruchu – návrh na rok 2010. 

5.1. CRG012010 Úprava lyžařských běžeckých tras. 
5.2. CRG022010 Značení kulturních a turistických cílů.  
5.3. CRG032010 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti CR.  
5.4. CRG042010 Značení a doprovodná infrastruktura lyžařských běžeckých tras.  
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II.  Doporučuje 
           Dotační programy oddělení cestovního ruchu – návrh na rok 2010. 
           5.1. CRG012010 Úprava lyžařských běžeckých tras. 
           5.2. CRG022010 Značení kulturních a turistických cílů.  
           5.3. CRG032010 Pořádání prezentačně-propagačních akcí v oblasti CR.  
           5.4. CRG042010 Značení a doprovodná infrastruktura lyžařských běžeckých tras.  
 
 
 
 
K bodu 6. 
Dotační strategie KHK pro oblast RR, CR a podnikání na rok 2010 – přílohy k dotačním titulům 
– Ing. Soběslav. 
6.1. Priorita A: Regionální rozvoje a venkov. 
6.2. Priorita B: Cestovní ruch a kultura. 
6.3. Priorita C: Podnikání 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh dotační strategie Královéhradeckého kraje 
pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a podnikání na rok 2010 včetně příloh dle výše 
citovaných priorit. 
V úvodu svého vystoupení Ing. Soběslav konstatovat, že členové VRRCR byli již s dotační strategií 
obeznámeni na jednání  7. VRRCR v srpnu t.r. Dotační strategie je cílena a období let 2010 – 2013, 
kdy pro rok 2010 je uvedena specifikace finančních částek, tj. POV 30 250 000,- Kč, dotační tituly 
12,0 mil. Kč. V současné době je návrh rozpočtu na rok 2010 v přípravné fázi. Upozornil, že 
finanční situace je špatná a v příštím roce nebude lepší, jeví se negativní tendence. Konkrétní 
příklad byl uveden na podfinancovanou oblast zdravotnictví a nedofinancovanou oblast školství.  
Řešení spočívá ve dvou návrzích: 

1. Možnost veškeré záměry dotačních titulů přesunout na rok 2011. 
2. Maximální využití titulů s podporou EU. 

 
H. Dohnálek, Ing. Derner, Bc. Klíma – upozornili na problematický přístup z hlediska financování 
schválených dotací pro letošní rok s tím, že žadatel nemá od KÚ ani smlouvu, ani finanční 
prostředky.  
Členové VRRCR se shodli na postupu, řešit danou finanční situaci ke spokojenosti žadatelů a poté 
na jednáních k rozpočtu 2010 uplatňovat projednané požadavky, související s dotační strategií a 
jednotlivými dotačními tituly.  
 
Bc. Klíma doporučil dotační strategii předložit na jednání VRRCR v březnu 2010 v celém rozsahu, 
to znamená s vazbou na ostatní odbory s dotačními tituly. 
 
Ing. Roman upozornil, že některé dotační tituly, které byly představeny, nejsou součástí dotační 
strategie, rovněž tak některé dotační tituly v Programu obnovy venkova. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRRCR/8/118/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Projednal 
    Dotační strategii Královéhradeckého kraje pro oblast RR, CR a podnikání na rok 2010, 

s alokací částek není srozuměn a předpokládá naplnění jednotlivých alokovaných částek 
po projednání a schválení rozpočtu na rok 2010. 
 

           
 
 
 
K bodu 7. 
Memorandum Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje – Ing. Kratochvílová. 
 
Členové VRRCR obdrželi v elektronické podobě návrh Memoranda Královéhradeckého kraje a 
Pardubického kraje. Komentář, který k tomuto memorandu byl zpracován oddělením cestovního 
ruchu upozornil na čl. I odst 4) „Kraje vyjadřují zájem společně podporovat, rozvíjet a propagovat 
značku Východní Čechy, a to zejména v oblasti propagace vůči zahraničním zdrojovým trhům. 
 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 8 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
   
 
USNESENÍ VRRCR/8/119/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 

Memorandum Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje po projednání a 
vyjasnění s Pardubickým krajem používání značky „Východní Čechy“. 

 
 
II.  Doporučuje 

Memorandum Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje po projednání a 
vyjasnění s Pardubickým krajem používání značky „Východní Čechy“. 

 
 
 
K bodu 8. 
Účast na výstavách a veletrzích 2010 – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán elektronicky návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, 
výstavách workshopech a prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2010. 
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Přehled tuzemských a zahraničních akcí v roce 2010: 
 
Název akce Datum konání Místo konání 
REGIONTOUR  Brno 14. 1. 2010 – 17. 1. 2010 
TOURISM EXPO  Olomouc 22. 1. 2010 – 24. 1. 2010 
HOLIDAY WORLD  Praha   4. 2. 2010 –   7. 2. 2010 
DOVOLENÁ OSTRAVA Ostrava 12. 3. 2010 – 14. 3. 2010 
EUROREGION TOUR 
JABLONEC NAD NISOU 

Jablonec nad Nisou 18. 3. 2010 – 20. 3. 2010 

INFOTOUR A  
CYKLOTURISTIKA 

Hradec Králové 19. 3. 2010 – 20. 3. 2010 

ITEP PLZEŇ  Plzeň říjen 
TT VARŠAVA Varšava /Polsko září 
INWETEX-CIS 
PETROHRAD 

Ruská fenerace říjen 

SLOVAKIATOUR 
BRATISLAVA 

Bratislava 21. 1. 2010 – 24. 1. 2010 

ZUPNE LETO Banská Bystrica květen 
 
 
Požadavek p. Lusky, na těchto akcích předkládat dotazník. Ing. Kratochvílová zodpověděla. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
  
   Hlasování: 
                  Pro: 8 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/120/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Účast na výstavách a veletrzích v roce 2010. 

                    
 
 
 
K bodu 9. 
Různé 
 
9.1.  
Návrh na schválení odměn členům VRRCR – Bc. Klíma; Mgr. Morávek 
 
Předseda VRRCR Ing. R. Jireš seznámil přítomné s návrhem na schválení odměn členům VRRCR 
– Bc. Klímovi a Mgr. Morávkovi. Z navržené částky byl určen poměr k celkové účasti obou členů a 
následně propočet účasti na člena. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
  
   Hlasování: 
                  Pro: 8 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/121/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Návrh na schválení odměn členům VRRCR – Bc. Klíma; Mgr. Morávek. 

 
 

II.  Doporučuje 
 Návrh na schválení odměn členům VRRCR – Bc. Klíma; Mgr. Morávek zastupitelstvu 

ke schválení.  
 

 
9.2.  
Fam&press trip Královéhradeckého kraje – Poznejte krásy Kladského pomezí, Orlických hor 
a Podorlicka, Hradecka a jejich nabídku pro cestovní ruch – Ing. Kratochvílová. 
 
Ing. Kratochvílová informovala přítomné členy VRRCR o konání Fam&press trip 
Královéhradeckého kraje – Poznejte krásy Kladského pomezí, Orlických hor a Podorlicka, 
Hradecka a jejich nabídku pro cestovní ruch ve dnech 9. – 11. září t.r. v rámci projektu „Cílená 
prezentace a propagace KHK jako celku“. Akce se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti z řad 
médií, cestovních agentur, asociací CR a zahraničního zastoupení ČR. Současně byly představeny 
tradiční regionální výrobky z těchto oblastí.  
Účastníkům byly odeslány dotazníky ke zhodnocení úrovně tripu. Všeobecně lze konstatovat 
pozitivní ohlasy. Výsledek vyhodnocení předloží oddělení CR na některém z jednání VRRCR.  
Aktivita bude pokračovat na jaře roku 2010. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
  
   Hlasování: 
                  Pro: 8 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/122/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Bere na vědomí 
 Informaci o konání Fam&press trip Královéhradeckého kraje – Poznejte krásy 

Kladského pomezí, Orlických hor a Podorlicka, Hradecka a jejich nabídku pro cestovní 
ruch. 
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V diskuzi se členové výboru vrátili k tématu návrhu dotačních titulů na rok 2010 včetně návrhu 
alokovaných částek. 
 
Následně byla diskutována otázka schválených dotací žadatelům, podepsaných smluv žadatelem o 
dotaci a zadržení smluv k podpisu KÚ a následného poskytnutí dotace ekonomickým odborem a 
zaslání smluv žadateli. 
Po věcné diskuzi předseda VRRCR doporučil, aby danou situaci prošetřil Kontrolní výbor ZK 
KHK. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
  
   Hlasování: 
                  Pro: 8 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRRCR/8/123/2009   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  Navrhuje 
 Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje prošetřit způsob 

uzavírání smluv a následné proplácení dotací v souladu s přijatým usnesením 
zastupitelstva.   

 
 
Upozornil na rozeslanou pozvánku – 13. 10. 2009 – Plán oblasti povodí Horního a středního Labe 
společně s kompetentními výbory ZK KHK. (Původně stanoven termín 15. 9. 2009). 
 
Nabídka na výjezdní zasedání – projekty Rychnovska a přeshraniční spolupráce (8. – 9. 10. 2009). 
 
 
Řádné jednání VRRCR 15. 10. 2009 v 9,30 hodin – změna vyhrazena. 
 
 
 
Předseda VRR: Ing. Rostislav Jireš                                                 ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Petr Luska                                                          ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. RSDr. Otakar  Ruml                                  …………………………. 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 
 
 
 
Jednání skončeno: 13:15 hodin 
 
 


