Zápis
z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, konaného dne 10. 6. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N 2 903 v budově KÚ
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Kubát, Ing. P. Louda,
Ing. H. Masáková, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák
Omluveni: J. Linek, F. Rázl, I. Vodochodský
Nepřítomni: JUDr. M. Antl
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská,
Ing. Kratochvílová, Ing. Mejstřík, Bc. Všetečka MSc., R. Fodorová
Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
3. Informace a prezentace o Krajské příloze k národní RIS3 - Strategie inteligentní specializace za
Královéhradecký kraj – Ing. Rovenská, Bc. D. Všetečka MSc.
4. Účast Královéhradeckého kraje na veletrzích v roce 2015 – Ing. Rovenská.
5. Informace o poskytnutých účelových dotacích – Mgr. Kudrnáčová.
6. Informace o uskutečněných setkáních se starosty obcí KHK – Mgr. Kudrnáčová.
7. Návrh postupu na zpracování dotačních podmínek POV 2015 – R. Fodorová.
8. Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 a 2 - R. Fodorová.
9. Změna charakteru dotace poskytnuté na pořízení ÚP obci Jílovice – Ing. Mejstřík.
10. Různé.
10.1.
Informace o režimu v zadávání veřejných zakázek v oblasti cestovního ruchu,
konkrétně pro oblast propagačních materiálů v sousedních zemích, jako je např.
Rakousko a Německo – Ing. Kratochvílová.

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/18/195/2014
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. Miroslava Součková

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

K bodu 2.
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu ze 17. jednání VRRCR.
Úkol z VRRCR 17/192/2014 ze dne 13. 5. 2014 splněn.

USNESENÍ VRRCR/18/196/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisů ze 17. jednání VRRCR bez připomínek.

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

K bodu 3.
Informace a prezentace o Krajské příloze k národní RIS3 - Strategie inteligentní specializace
za Královéhradecký kraj – Ing. Rovenská, Bc. D. Všetečka MSc.
Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace a prezentace o Krajské příloze k národní RIS3
- Strategie inteligentní specializace za Královéhradecký kraj.
Jedná se o dokument, který připravuje každý kraj ČR dle požadavku Evropské komise ve vztahu
k čerpání finančních prostředků. Je to tzv. „národní dokument“ a každý kraj zpracovává svoji
regionální kapitolu.
Členům VRRCR byly představeny:
ü cíle RIS3
ü principy zpracování
ü cílové skupiny, příprava a implementace na národní úrovni
ü obory specializace
ü implementační struktury
ü vize Královéhradeckého kraje
ü specifické cíle
ü domény specializace Královéhradeckého kraje
Tato prezentace byla členům VRRCR zaslána jako příloha tohoto zápisu.
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USNESENÍ VRRCR/18/197/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Návrh dokumentu Krajská příloha k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj.

II. Doporučuje
1. Indikátory strategických/specifických cílů a typové aktivity, které jsou součástí
dokumentu Krajská příloha k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj, dle
předloženého materiálu zastupitelstvu vzetí na vědomí.
2. Dokument Krajská příloha k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj s výjimkou částí
uvedených v ustanovení bodu 3. 1. zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 4.
Účast Královéhradeckého kraje na veletrzích v roce 2015 – Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byla zaslána informativní zpráva o návrhu účasti Královéhradeckého kraje na
veletrzích, výstavách, workshopech a prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2015.
Tuzemské veletrhy a výstavy:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

HOLIDAY WORLD 2015
INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA 2015
TOURISM EXPO 2015
DOVOLENÁ A REGION, LÁZEŇSTVÍ 2015
EUROREGIONTOUR 2015
FOR BIKES
SPORT LIFE 2015
REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 2015
KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY
ITEP PLZEŇ 2015
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Zahraniční veletrhy:
o
o
o
o
o
o

VAKANTIE UTRECHT
SLOVAKIATOUR BRATISLAVA
REISEMARKT DRÁŽĎANY
TISKOVÁ KONFERENCE (TK) – Bratislava
REGION TOUR EXPO TRENČÍN
TUC LIPSKO

Na dotaz členů VRRCR, bylo sděleno, že na veletrhu Regiontour Brno se Královéhradecký kraj
v roce 2015 nebude účastnit.

USNESENÍ VRRCR/18/198/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Účast Královéhradeckého kraje na veletrzích v roce 2015.

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

K bodu 5.
Informace o poskytnutých účelových dotacích – Mgr. Kudrnáčová.
Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace o poskytnutých účelových dotacích z oblasti
regionálního rozvoje v I. pololetí 2014.
Z věcné diskuze vyplynul návrh, udělovat tyto dotace pouze výjimečně na mimořádné účely! Spíše
jejich četnost omezit.
USNESENÍ VRRCR/18/199/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o poskytnutých účelových dotacích z rozpočtu kraje.

II. Doporučuje
1. Nastavit jednotný systém – zásady pro předkládání a následné poskytnutí účelových
dotací z rozpočtu kraje pro rok 2015.
2. Návrh na poskytnutí účelových dotací předkládat k projednání ve VRRCR.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Z jednání omluven v 11,00 hodin MUDr. Trpák.

K bodu 6.
Informace o uskutečněných setkáních se starosty obcí KHK – Mgr. Kudrnáčová.
Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace o uskutečněných setkáních se starosty obcí
Královéhradeckého. Cílem těchto setkání byla prezentace možností financování projektů obcí a
měst ze zdrojů EU v novém programovém období 2014 – 2020.
Dále byly představeny dotační programy KÚ včetně POV. Při těchto setkáních byly diskutovány
náměty na aktualizaci, jak dotačních programů, které kraj poskytuje ve všech oblastech, tak
jednotlivé dotační programy POV. Pro zúčastněné byl připraven dotazník, týkající se především
námětů pro dotační programy POV, který bude po vyhodnocení následně sloužit pro návrh
dotačních podmínek pro rok 2015.
USNESENÍ VRRCR/18/200/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Informace o uskutečněných setkáních se starosty obcí KHK.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 7.
Návrh postupu na zpracování dotačních podmínek POV 2015 – R. Fodorová.
Členové VRRCR byli informování o nadcházejících postupu při zpracování dotačních podmínek
v POV na rok 2015.
V návrhu bude vycházeno z dotazníkového šetření při setkání starostů, které proběhlo v rámci kraje.
Krátce byl představen dotazník s následným výsledkem.
1.
Snížení horní hranice pro dotaci u DP 1 z 600 000 Kč na 400 000.
2.
Ponechání horní hranice pro dotaci u DP 2 800 000 Kč.
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3.
4.

Otázka hodnotících kritérií k soutěži vesnice roku.
Utlumení DP 3 – náhrada do programu podpory svazků obcí.

USNESENÍ VRRCR/18/201/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Dle věcné připomínky bylo doporučeno zapracovat do žádostí POV nejen počet místních částí, ale
velikost katastrálního území, které nejsou evidovány jako místní části.
I. Bere na vědomí
Informaci o návrhu postupu při zpracování dotačních podmínek POV 2015.
II. Doporučuje
Zapracovat návrhy z dotazníkového šetření do podmínek jednotlivých dotačních
programů POV 1 – 4.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 8.
Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 a 2 - R. Fodorová.
Členům VRRCR byla předložena důvodová zpráva v elektronické podobě, týkající se návrhu
podpory v dotačních programech l a 2 z nečerpaných disponibilních prostředků v POV 2014.
Pro možnou podporu byly zvoleny dvě navržené alternativy.
Alternativa l - pokračovat v podpoře žadatelů ze zásobníku žádostí:
DP 1 obec Křinice – rekonstrukce obecního úřadu - požadavek na investiční dotaci ve výši
558 200 Kč.
DP 2 obec Horní Maršov – rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa – požadavek na investiční
dotaci ve výši 410 000 Kč, možnost poskytnutí částky ve výši 201 800 Kč.
Alternativa 2 - pokračovat v podpoře žadatelů vytipovaných jako havarijní stav:
DP 2 obec Provodov Šonov – oprava místní komunikace 3. a 4. třídy, rekonstrukce živičného
povrchu Provodov – Šeřeč, obec Provodov Šonov – požadavek na neinvestiční dotaci ve výši
800 000 Kč, možnost poskytnutí částky ve výši 760 000 Kč.
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USNESENÍ VRRCR/18/202/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 a 2 z nečerpaných disponibilních
prostředků.

II. Doporučuje
Alternativu – 1 – podpořít projety:
DP 1 obec Křinice – rekonstrukce obecního úřadu - požadavek na investiční dotaci ve výši
558 200 Kč.
DP 2 obec Horní Maršov – rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa – požadavek na
investiční dotaci ve výši 410 000 Kč, možnost poskytnutí částky ve výši 201 800 Kč.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9.
Změna charakteru dotace poskytnuté na pořízení ÚP obci Jílovice – Ing. Mejstřík.
Členům VRRCR byly poskytnuta v elektronické podobě důvodová zpráva, týkající se změny
charakteru dotace poskytnuté na pořízení územního plánu obci Jílovice.
Na základě zjištění auditorek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byla dne 20. května 2014
na oddělení krajských dotací Královéhradeckého kraje podána žádost obce Jílovice
o změnu charakteru dotace z neinvestiční na dotaci investiční.

USNESENÍ VRRCR/18/203/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Návrh na změnu charakteru z neinvestiční dotace na dotaci investiční poskytnuté na
pořízení územního plánu obci Jílovice.
II. Doporučuje
Návrh na změnu charakteru z neinvestiční dotace na dotaci investiční poskytnuté na
pořízení územního plánu obci Jílovice zastupitelstvu ke schválení.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 10.
Různé.
K bodu 10.1.
Informace o režimu v zadávání veřejných zakázek v oblasti cestovního ruchu, konkrétně pro
oblast propagačních materiálů v sousedních zemích, jako je např., Rakousko a Německo –
Ing. Kratochvílová.
Členům VRRCR byla poskytnuta Informace o režimu v zadávání veřejných zakázek v oblasti
cestovního ruchu, konkrétně pro oblast propagačních materiálů v sousedních zemích, jako je např.,
Rakousko a Německo, což vyplynulo z věcné diskuze z jednání VRRCR 17/192/2014 ze dne 13. 5.
2014.
Informace bude součástí tohoto zápisu.

USNESENÍ VRRCR/18/204/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o režimu v zadávání veřejných zakázek v oblasti cestovního ruchu, konkrétně
pro oblast propagačních materiálů v sousedních zemích, jako je např., Rakousko a
Německo.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ing. Sobotka přednesl návrh pro společné jednání výborů:
Návrh společného jednání VRRCR Královéhradeckého kraje a Výboru hospodářského a
regionálního rozvoje ZK Libereckého kraje dne 9. 9. 2014.
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Příští jednání - VRRCR 16. 9. 2014 nebude-li nutnost svolat jednání mimo tento termín.

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

…………………………

Ověřovatel zápisu: Ing Miroslava Součková

…………………………

Zapisovatelka: Renata Fodorová

.…………………………
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