Zápis
z 16. jednání - výjezdního Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 4. 2014 v 9,30 hodin v restauraci Sportovního a
rekreačního areálu BRET – Prkenný Důl, Žacléř
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Kubát, J. Linek, F. Rázl,
Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák,
Omluveni: JUDr. M. Antl, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, I. Vodochodský
Nepřítomni:
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, Mgr. Kudrnáčová, Ing.
Mejstřík, Ing. Rovenská, Bc. Knotek, R. Fodorová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
3. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti regionálního rozvoje v roce 2014 – Program
14RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO – Ing. Mejstřík.
4. Podpora MAS – uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Ing.
Rovenská.
5. Bezúročné (nové) neinvestiční zápůjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje – o.s.
Greenstorming (300 000 Kč), a o.s. Orion (400 000 Kč) – Ing. Rovenská.
6. Žádost o prominutí odvodu a penále – obec Lánov – Ing. Rovenská.
7. Schválení realizace projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a
poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku CIRI na zpracování Programu rozvoje
cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 – Ing. Rovenská.
8. Různé.
8.1.
Informace o výsledku jednání – Město Železnice – porušení rozpočtové kázně –
Ing. Mejstřík.

K bodu 1.
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje Bc. Petr Luska.

USNESENÍ VRRCR/16/181/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program jednání VRRCR.
Přítomnost hostů.
Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska
Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Sobotka
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 2.
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisů z 15. jednání VRRCR.

USNESENÍ VRRCR/16/182/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisů z 15. jednání VRRCR bez připomínek.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 3.
Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti regionálního rozvoje v roce 2014 – Program
14RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO – Ing. Mejstřík.
Členům VRRCR byl předložen v den jednání návrh na podporu veřejně prospěšných projektů
v oblasti regionálního rozvoje v roce 2014 – Program 14RRD01 Podpora hasičské techniky pro
obce s JPO.
Výše alokace v dotačním programu – 2 665 700 Kč.
Z celkového počtu 29 podaných žádostí o podporu byly podpořeny 4 žádosti v objemu 2 500 000
Kč.
Zbývající částka 165 700 Kč bude nabídnuta dalším žadatelům v zásobníku žádostí.
USNESENÍ VRRCR/16/183/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
1. Podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti regionálního rozvoje v roce 2014 –
Program 14RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO.
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II. Doporučuje
1. Návrh na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti regionálního rozvoje v roce
2014 – Program 1 4RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO zastupitelstvu ke
schválení.
2. Zbývající finanční částku ve výši 165 700 Kč nabídnout dalším žadatelům v zásobníku
žádostí o odporu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 4.
Podpora MAS – uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje –
Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě návrh na podporu 15 místních akčních skupin
Královéhradeckého kraje ve výši 150 000 Kč na 1 MAS tj. v celkové výši 2 250 000 Kč. Podpora
byla schválena ZK dne 31. 3. 2014 usnesením číslo ZK/13/745/2014
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele
ve formě dotace na činnosti MAS spojené s realizací SPL, s realizací projektů spolupráce, s tvorbou
integrované strategie 2014-2020, s propagací regionu.

USNESENÍ VRRCR/16/184/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Podporu MAS – uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ve výši 150 tis. Kč/MAS, tj. celkové výši 2 250 000 Kč.
II. Doporučuje
Podporu MAS – uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ve výši 150 tis. Kč/MAS, tj. celkové výši 2 250 000 Kč zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 5.
Bezúročné (nové) neinvestiční zápůjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje – o. s.
Greenstorming (300 000 Kč), a o. s. Orion (400 000 Kč) – Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky důvodová zpráva o poskytnutí bezúročné neinvestiční
překlenovací zápůjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro:

1. Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem Orion ve výši 400 000Kč na projekt
„Prostor pro poznání a tvořivost“, celkový náklad projektu 3,9 mil. Kč
2. Občanské sdružení Greenstorming zelená škola ve výši 300 000 Kč na projekt „Terapie
EEG Biofeedback v praxi“, celkový náklad projektu 3,7 mil. Kč.
Zápůjčka bude vrácena bezprostředně po zaslání poslední projektové platby na účet žadatele,
v případě Občanského sdružení Orion - 400 000 Kč nejpozději do 30. 6. 2015 a v případě
Občanského Sdružení Greenstorming - 300 000 Kč nejpozději do 31. 3. 2015.

USNESENÍ VRRCR/16/185/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
1. Poskytnutí bezúročné neinvestiční překlenovací zápůjčky z rozpočtu Královéhradeckého
kraje ve výši 400 000 Kč pro Občanské sdružení Orion.
2. Poskytnutí bezúročné neinvestiční překlenovací zápůjčky z rozpočtu Královéhradeckého
kraje ve výši 300 000 Kč pro Občanské Greenstorming..

II. Doporučuje
1. Poskytnutí bezúročné neinvestiční překlenovací zápůjčky z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 400 000 Kč pro Občanské sdružení Orion
zastupitelstvu ke schválení.
2. Poskytnutí bezúročné neinvestiční překlenovací zápůjčky z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 300 000 Kč pro Občanské Greenstorming
zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 6.
Žádost o prominutí odvodu a penále – obec Lánov – Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva k žádosti o prominutí
odvodu a penále obci Lánov.
Krajský úřad KHK provedl u příjemce dotace veřejnoprávní kontrolu.
Předmětem kontroly byl výše uvedený projekt, na který byla poskytnuta dotace z dotačního
programu Královéhradeckého kraje. Kontrola byla zaměřena na plnění povinností příjemce dotace
vyplývajících pro něho ze Smlouvy 11RRD7A-0013 ze dne 7. 10. 2011.
V rámci veřejnoprávní kontroly (Protokol č. 19/MEK/2013/POV) pak bylo zjištěno, že,
kontrolovaný předložil vyúčtování dotace ve výši 800 000,- Kč, přičemž v tomto vyúčtování byly
uvedeny i náklady na stavební práce, které nebyly dle dotačního programu Královéhradeckého kraje
uznatelné. Výše uznatelných nákladů na realizaci akce činí pouze 174 165 Kč. Na základě závěrů
daňové kontroly byly vystaveny platební výměry na:
ü Odvod za porušení rozpočtové kázně na částku 625 835 Kč
ü Penále za porušení rozpočtové kázně na částku 286 007 Kč.
Z věcné diskuze vyplynulo, že VRRCR nedoporučuje v tomto případě odpustit penále a odvod za
porušení rozpočtové kázně v plné nebo téměř plné výši. Po zvážení všech okolností proto výbor
doporučil v případě obce Lánov následující postup. Z částky pro odvod za porušení rozpočtové
kázně ve výši 625 835 Kč určit k vrácení poskytovateli částku ve výši 312 917,50 K, tj. 50 %
určené částky k odvodu. Penále za porušení rozpočtové kázně odpustit v plné výši.

USNESENÍ VRRCR/16/186/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Žádost o prominutí odvodu ve výši 625 835 Kč a penále ve výši 286 007 Kč obci Lánov.

II. Doporučuje
žádost o prominutí odvodu a penále obci Lánov zastupitelstvu ke schválení s následujícím
postupem - z částky pro odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 625 835 Kč určit
k vrácení poskytovateli částku ve výši 312 917,50 Kč, tj. 50 % určené částky k odvodu a
penále prominout v plné výši.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 7.
Schválení realizace projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a
poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku CIRI na zpracování Programu rozvoje
cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 – Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva, týkající se schválení
realizace projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a poskytnutí
neinvestičního účelově vázaného příspěvku CIRI na zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu
Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020.
Orgánům kraje je nyní předkládán návrh na schválení realizace projektu Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji, za předpokladu, že Výbor regionální rady schválí
projekt k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
Popis projektu:
Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji.
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2014
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2015

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:
1) Zpracování strategických směrů rozvoje a způsoby jejich naplňování
2) Podpora významného produktu cestovního ruchu "cykloturistika"
3) Zlepšení přenosu informací směrem k laické i odborné veřejnosti, zvýšení povědomí o
potenciálu Královéhradeckého kraje a turistických destinací na jeho území
4) Podpora prezentace a propagace Královéhradeckého kraje

USNESENÍ VRRCR/16/187/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Schválení realizace projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a
poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku CIRI na zpracování Programu
rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
II. Doporučuje
Schválení realizace projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
a poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku CIRI na zpracování Programu
rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 zastupitelstvu
ke schválení.

K bodu 8.
K bodu 8.1.
Informace o výsledku jednání – Město Železnice – porušení rozpočtové kázně – Ing. Mejstřík.
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Ing. Mejstřík informoval přítomné o uskutečněném jednání dne 3. 4. 2014 v Železnici ve věci
porušení rozpočtové kázně.
Po provedeném ústním jednání s příjemcem dotace dne 3. 4. 2014 a předložené písemné žádosti
Města Železnice o prominutí odvodu ve výši 100 000 Kč a příslušné výše penále byl za dodržení
těchto podmínek zpracován a předložen materiál zastupitelstvu kraje ke schválení s doporučením
poskytnuté účelové prostředky na dotaci ve výši 100 000 Kč s návrhem na prominutí příslušné výše
penále.

USNESENÍ VRRCR/16/188/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Informaci o výsledku jednání s Městem Železnice o porušení rozpočtové kázně a
následného návrhu řešení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Po skončení jednání VRRCR členové shlédli dělostřeleckou pevnost a vojenské muzeum
Stachelberg.

Příští jednání - VRRCR 13. 5. 2015

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

…………………………

Ověřovatel zápisu: Ing, Jan Sobotka

…………………………

Zapisovatelka: Renata Fodorová

.…………………………
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