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 Zápis 
 
z 20. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 16. 9. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N 2 903 v budově KÚ 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda,  
                  Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák,  
                              
Omluveni: Ing. P. Kubát, J. Linek, J. Gangur, 
Nepřítomni: I. Vodochodský                 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská,  
                 Bc. Knotek, Ing. Bartoš, RNDr. Kučerová, PhD., Ing. Mlejnek, Mgr. Pourová –  
                 omluvena, R. Fodorová                   
                                     
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 – Ing. Rovenská, RNDr. Kučerová,  

Ing. Mlejnek, Mgr. Pourová 
Příležitosti pro města a obce v období 2014 – 2020 pozvánka -  předřazeno – Ing. Rovenská. 

4. Návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 – Bc. Knotek,  
Ing. Mlejnek, Mgr. Pourová. 

5. Aktualizace Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro čerpání finanční 
podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje – Bc. Knotek.  

6. Podmínky dotačních programů RR na rok 2015 – Bc. Knotek.  
7. Výdaje na odbornou přípravu, uskutečněné zásahy a věcné vybavení pro obce s JPO dle 

schválených pravidel pro rok 2014 - Bc. Knotek. 
8. Informace o snížení účelové neinvestiční dotace městu Nechanice na zajištění akceschopnosti 

JSDH pro rok 2014 – Bc. Knotek. 
9. Program obnovy venkova KHK dotační podmínky 1 – 2 na rok 2015 – R. Fodorová. 
10. Návrh na rozdělení odměn za administraci POV 2014 – R. Fodorová. 
11. Dofinancování podílu k dotaci MMR obci Holovousy za vítězství v soutěži Vesnice roku 2013 – 

R. Fodorová.  
12. POV 2014 – žádosti o rozšíření projektů POV 2014 – R. Fodorová. 
13. POV 2014 – změna charakteru projektu -  INV – NEINV - R. Fodorová. 
14. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2014 – R. Fodorová.  
15. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu KHK v režimu 

de minimis pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s. – Ing. Rovenská. 
16. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 750 tis. Kč z rozpočtu KHK v režimu 

de minimis pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s. – Ing. Rovenská. 
17. Spolupráce na projektu „Česko jede“ – zapojení KHK (Smlouva o spolupráci) – Ing. Rovenská. 
18. Spolupráce na společném marketingu Labské stezky – zapojení KHK (Smlouva o spolupráci( - 

Ing. Rovenská. 
19. Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Libereckým a Královéhradeckým 

krajem – Ing. Rovenská. 
20. Smlouva o spolupráci v rámci projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského 

příhraničí – Ing. Roman Klíma. 
21. Návrh na mimořádné odměny členům VRRCR za rok 2014 – R. Fodorová.  
22. Různé. 
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22.1. Pozvánka Konference na podporu regionálního cestovního ruchu – Ing. Rovenská 
22.2. Příležitosti pro města a obce v období 2014 – 2020 – Ing. Rovenská. 

 
 

 
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/20/205/2014    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska 
4. Ověřovatele zápisu: M. Vlasák, Ing. J. Sobotka 

 
 
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 zápisu z 18. jednání VRRCR ze dne 10. 6. 
2014. 
Úkol z VRRCR 18/199/2014 -  trvá.   
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/206/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisů z 18. jednání VRRCR bez připomínek. 
   Úkol z VRRCR/18/199/2014 -  trvá.   
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 – RNDr. Kučerová, Ing. Rovenská, 
Ing. Mlejnek. 
 
V úvodu bodu programu byla členům VRRCR představena prezentace „Příprava programovacího 
období Královéhradeckého kraje na rok 2014 – 2020“.  
Ø Představeny byly jednotlivé schválené operační programy 2014 – 2020. 
Ø Národní dokument k územní dimenzi včetně návrhu na její implementaci.  
Ø Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, struktura Akčního plánu realizace.  
Ø Řízení územní dimenze bude podléhat Regionální stálá konference (dále RSK) 1. zasedání 

RSK 30. 9. 2014, nominováno cca 17 členů.  
Ø Regionální akční plán s vazbou na strategie rozvoje jednotlivých krajů – zaměření: 

vzdělávání, inovace, doprava, sociální služby, zdravotnictví, města a venkov řešená 
integrovanými nástroji a přístupy. 

Ø  
Tato prezentace byla následně členům VRRCR zaslána. 
 
Členové VRRCR byli pozváni na konferenci „Příležitosti pro města a obce v období 2014 – 
2020“ dne 24. 10. 2014 v Aldisu. (Pozvánka zaslána elektronicky). 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace a prezentace o Programu rozvoje 
Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2016. Byly představeny základní kapitoly tohoto 
programu: 
Ø Struktura programu 
Ø Jednotlivé strategické oblasti 
Ø Implementace programu 
Ø Regionální dimenze programu 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/207/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    1. Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016. 
 
    2. Informaci o přípravách na nové programovací období 2014 – 2020. 
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II. Doporučuje 
     Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 – Bc. Knotek, Ing. Mlejnek, 
Mgr. Pourová. 
 
Členům VRRCR byl prezentován Návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016. 
 
Ø Metodika tvorby strategie 
Ø Struktura strategie 
Ø Vazba na strategii rozvoje kraje 
Ø Prioritní oblasti dotační strategie 
Ø Přehled finančních možností EU dle prioritních oblastí 

 
Přílohou dotační strategie KHK byl představen monitoring a hodnocení DS za období 2010 – 2013 
v oblastech: 
 

• Regionální rozvoj a venkov 
• Cestovní ruch a kultura 
• Podnikání 
• Životní prostředí 
• Školství a volnočasové aktivity 

 
Bylo upozorněno na efektivní využití finančních prostředků z rozpočtu KHK v jednotlivých 
dotačních programech. Za období let 2010 – 2013 bylo celkem podpořeno 4 719 žadatelů v objemu 
finančních prostředků 639 979 980 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/208/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 včetně přílohy monitoringu  
   a hodnocení Dotační strategie Královéhradeckého kraje za období 2010 – 2013. 
 
II. Doporučuje 
     Návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 včetně přílohy monitoringu 
     a hodnocení Dotační strategie Královéhradeckého kraje za období 2010 – 2013  
     zastupitelstvu ke schválení. 



 Strana 5 (celkem 18)

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Aktualizace Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro čerpání finanční 
podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje – Bc. Knotek.  
 
 
Členům VRRCR byla prezentována Aktualizace Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
a Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.  
Aktualizace Statutu spočívala ve vymezení pojmů. 
Aktualizace Zásad ve vymezení pojmů a změn v následujících článcích: 

• Čl. 8 odst. 3 zpřesnění pověření ke změnám v projektech 
• Čl. 8 odst. 4 určení způsobu nakládání se vzorem smlouvy 
• Čl. 9 odst. 8 vydání potvrzení o závěrečné zprávě -  vyúčtování projektu 
• Čl. 13 zapracování změn v oblasti veřejné podpory po 1. 7. 2014 

 
 
USNESENÍ VRRCR/20/209/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     1. Aktualizaci Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 
 
     2. Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 
 
 
II. Doporučuje 

1. Aktualizaci Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke 
schválení. 

 
2. Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

zastupitelstvu ke schválení. 
 

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



 Strana 6 (celkem 18)

K bodu 6. 
Podmínky dotačních programů RR na rok 2015 – Bc. Knotek.  
 
 
Členům VRRCR byly předloženy podmínky dotačních programů regionálního rozvoje na rok 2015.   
Aktuální změny v jednotlivých dotačních programech: 
Podpora hasičské techniky pro obce s JPO – aktualizace k danému roku 2014 – administrativní 
charakter – zpřesnění nákupů a modernizace techniky; 
Podpora svazků obcí – minimální výše dotace 30 000 Kč bude poskytnuta i žadateli – svazku obcí, 
vykazujícímu výdělečnou činnost; 
Pořízení územního plánu obcí do 1 500 (včetně) obyvatel – navýšen počet obyvatel z 1 000 na  
1 500 (podnět ze setkání starostů KHK); podmínka - žadatel musí mít schválené zadání ÚP; 
maximální výše dotace 150 000 Kč může být navýšena na 200 000 Kč u žadatele o ÚP, kde je 
požadováno zpracování SEA. 
Propagace cyklobusů v turistických regionech – aktualizace k danému roku 2014; 
  
 
USNESENÍ VRRCR/20/210/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Podmínky dotačních programů regionálního rozvoje na rok 2015 včetně příloh jednotlivých 
    dotačních programů 
    15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO 
    15RRD02 Podpora svazků obcí 
    15RRD03 Pořízení územního plánu obcí do 1 500 (včetně) obyvatel 
    15RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech 
 
II. Doporučuje 
     Podmínky dotačních programů regionálního rozvoje na rok 2015 včetně příloh  
     jednotlivých dotačních programů 
     15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO 
     15RRD02 Podpora svazků obcí 
     15RRD03 Pořízení územního plánu obcí do 1 500 (včetně) obyvatel 
     15RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech 
     zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 7. 
Výdaje na odbornou přípravu, uskutečněné zásahy a věcné vybavení pro obce s JPO dle 
schválených pravidel pro rok 2014 - Bc. Knotek. 
 
Členové VRRCR byli informování o výdajích na odbornou přípravu, uskutečněné zásahy a věcné 
vybavení pro obce s JPO dle schválených pravidel pro rok 2014. 
Na základě Pravidel je navrženo rozdělení finančních prostředků následovně: 
 

• 14JPO03 písmeno A) výdaje na odbornou přípravu – 703 000 Kč 
• 14JPO03 písmeno B) výdaje za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně 

příslušného operačního a informačního střediska HZS mimo její územní obvod – 160 439,60 
Kč 

• 14JPO03 písmeno C) výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy – 1 354 804 Kč 
 

 
 
USNESENÍ VRRCR/20/211/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Rozdělení finančních prostředků dle Pravidel pro poskytování a čerpání účelové 
    neinvestiční dotace na výdaje JPO obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014. 
 
II. Doporučuje 
     Rozdělení finančních prostředků dle Pravidel pro poskytování a čerpání účelové 
     neinvestiční dotace na výdaje JPO obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014 
     zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Informace o snížení účelové neinvestiční dotace městu Nechanice na zajištění akceschopnosti 
JSDH pro rok 2014 – Bc. Knotek. 
 
Členům VRRCR byla předložena Informace o snížení účelové neinvestiční dotace městu Nechanice 
na zajištění akceschopnosti JSDH pro rok 2014. Materiál byl z neodkladných důvodů předložen ZK 
15. 9. 2014, tj. před jednáním VRRCR 16. 9. 2014. 
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USNESENÍ VRRCR/20/212/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
    Informace o snížení účelové neinvestiční dotace městu Nechanice na zajištění  
    akceschopnosti JSDH pro rok 2014 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Program obnovy venkova KHK dotační podmínky 1 – 2 na rok 2015 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 
2015 včetně dotačních podmínek dotačního programu 1 a 2. V dotačních podmínkách l a 2 byly 
akceptovány změny, které vyplynuly z jednání a setkání starostů obcí Královéhradeckého kraje: 
 
Ø DP 1 snížení maximální výše dotace na 400 000 Kč z 600 000 Kč 
Ø Bodové hodnocení nejen u počtu místních části obce ale i katastrálních území 
Ø DP 2 snížení maximální výše dotace na 600 000 Kč z 800 000 Kč 
Ø DP 1 a DP 2-  bodové hodnocení nejen u počtu místních části obce ale i u počtu   

          katastrálních území 
Ø DP 2 nově bodové hodnocení u zpracovaného pasportu místních komunikací 

 
Z důvodů finanční nedostatečnosti budou v roce 2015 vyhlášeny pouze dva dotační programy, tj. 
DP1 a DP2. Důvodem je neustálá poptávka žádostí v těchto programech a značný převis žádostí 
vzhledem k alokovaným prostředkům.  
Termín pro vyhlášení POV 2015 je stanoven v období od 10. 11. 2014 – 12. 12. 2014. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/213/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje a dotační podmínky dotačního  
     programu 1 – 2 na rok 2015. 
 
 
II. Doporučuje 
     Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje a dotační podmínky dotačního  
     programu 1 – 2 na rok 2015 zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 10. 
Návrh na rozdělení odměn za administraci POV 2014 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje 2014. Finanční prostředky pro poskytnutí odměny byly v rezervě 
POV 2014, celková částky na poskytnutí odměn činí 614 000 Kč. Pro letošní rok byla stanovena 
výše odměny za podanou žádost 800,- Kč (formální kontrola, komentář administrátora) a za 
schválenou část 3 000,- Kč (větší administrativní náročnost, generování smluv, průběžná a 
závěrečná kontrola realizace projektu včetně vyúčtování, pomoc při změnách projektu – rozšíření, 
změna spočívající v charakteru projektu – investice – reinvestice).  
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/214/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého 
    kraje 2014 dle přílohy. 
 
 
II. Doporučuje 
      Návrh na rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova   
      Královéhradeckého kraje 2014 dle přílohy zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11. 
Dofinancování podílu k dotaci MMR obci Holovousy za vítězství v soutěži Vesnice roku 2013 
– R. Fodorová.  
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Členům VRRCR byl předložen návrh na dofinancování podílu k dotaci MMR obci Holovousy za 
vítězství v soutěži Vesnice roku 2013. Finanční prostředky pro poskytnutí podílu k dotaci byly 
v rezervě POV 2014, výše podílu činí 283 469 Kč na projekt „Rekonstrukce objektu čp. 39“.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/215/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Dofinancování podílu k dotaci MMR obci Holovousy za vítězství v soutěži Vesnice roku 
    2013. 
 
II. Doporučuje 
     Dofinancování podílu k dotaci MMR obci Holovousy za vítězství v soutěži Vesnice roku  
     2013 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 12. 
POV 2014 – žádosti o rozšíření projektů POV 2014 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh žádostí z POV 2014 za účelem rozšíření projektů. Na základě 
žádostí o rozšíření projektů byly tyto jednotlivě posouzeny. Protože se jedná o rozšíření projektů 
nad rámec popisu a realizace projektu, bylo doporučeno těmto žádostem vyhovět. 
  
Ø Obec Boharyně DP 1 
Ø Svazek měst a obcí Krkonoše DP 3 
Ø Obec Ostroměř DP 1 
Ø Svazek obcí Mariánská zahrada DP 3 
Ø Obec Bačetín DP 2 

 
 
USNESENÍ VRRCR/20/216/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
     Žádosti o rozšíření projektů Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2014. 
   
II. Doporučuje 
     Žádosti o rozšíření projektů Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2014 
     zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
K bodu 13. 
POV 2014 – změna charakteru projektu -  INV – NEINV - R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh žádostí z POV 2014 za účelem změny charakteru projektu 
z investičního na neinvestiční. Žádostí o změnu charakteru schválených dotací z investičních výdajů 
do neinvestičních výdajů byly jednotlivě posouzeny. Nejčastěji se jedná o dotační program 4 – 
úroky z úvěru. Odborem RG bylo doporučeno těmto žádostem vyhovět. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/217/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     Žádosti o změnu charakteru projektu z investičního na neinvestiční Programu obnovy 
     venkova 2014. 
 
   
II. Doporučuje 
     Žádosti o změnu charakteru projektu z investičního na neinvestiční Programu obnovy 
     venkova 2014 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 14. 
Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2014 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh na rozdělení disponibilních prostředků z POV 2014. 
Z vrácených a nedočerpaných finančních prostředků bylo doporučeno poskytnout dotaci dalšímu 
žadateli v zásobníku žádostí POV 2014. Jedná se konkrétně o obec Pšánky na projekt v DP 1 – 
Polyfunkční dům I. etapa – investiční dotace ve výši 600 tis. Kč, s termínem ukončení 30. 6. 2015.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/218/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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 I. Bere na vědomí 
    Návrh na rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova  
    Královéhradeckého kraje 2014 – obci Pšánky ve výši 600 tis. Kč s termínem ukončení  
    30. 6. 2015. 
 
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh na rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova  
     Královéhradeckého kraje 2014 – obci Pšánky ve výši 600 tis. Kč s termínem ukončení  
     30. 6. 2015 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 15. 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu KHK 
v režimu de minimis pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s. – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla sdělena informace, týkající se poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. 
Kč pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s.. Finanční podpora je určená na realizaci 
vzájemně odsouhlasených aktivit mezi Královéhradeckým krajem a Technologickým centrem v 
roce 2014. Finanční příspěvek je vymezen pro oblast Podpory podnikavosti a začínajících 
podnikatelů. Informaci doplnil formou ústní prezentace Ing. J. Bartoš, ředitel TC HK. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/219/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu KHK  
    v režimu de minimis pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s.. 
 
II. Doporučuje 
     Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu KHK  
     v režimu de minimis pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s., zastupitelstvu ke 
     schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 16. 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 750 tis. Kč z rozpočtu KHK 
v režimu de minimis pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s. – Ing. Rovenská. 
 

Členům VRRCR byla sdělena informace, týkající se poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
750 tis. Kč pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s.. Výše uvedená finanční podpora je 
určená na realizaci vzájemně odsouhlasených aktivit mezi Královéhradeckým Krajem a 
Technologickým centrem v roce 2014.  
Finanční příspěvek je vymezen pro oblast Podpory podnikavosti a začínajících podnikatelů, 
budování a posilování systémové podpory, infrastruktury a lidského potenciálu v kontextu témat 
plánovacího období 2014-2020. Informaci doplnil formou ústní prezentace Ing. J. Bartoš, ředitel TC 
HK. 
 
Členové VRRCR projevili zájem o prohlídku Technologického centra. Příslib ze strany p. ředitele 
byl potvrzen.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/220/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 750 tis. Kč z rozpočtu KHK  
    v režimu de minimis pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s.. 
 
II. Doporučuje 
     Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 750 tis. Kč z rozpočtu KHK  
     v režimu de minimis pro Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s., zastupitelstvu ke 
     schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 17. 
Spolupráce na projektu „Česko jede“ – zapojení KHK (Smlouva o spolupráci) – Ing. 
Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena důvodová zpráva včetně návrhu smlouvy o Spolupráci na 
projektu „Česko jede“ se zapojením KHK. Tento projekt, který je společným cílem partnerských 
stran, je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR. Jeho cílem je výrazně 
zvýšit ekonomický přínos, zaměstnanost a příjmy v regionech ČR plynoucích z tohoto odvětví. 
Dalším společným cílem je také sdílet další přínosy produktu, jako je bezpečnost cyklistické 
dopravy, rozvoj sportu a pozitivního myšlení, zlepšení zdraví, prevence sociálně patologických jevů 
a s tím vším spojených úspor veřejných prostředků v regionech. Všechny aktivity definované ve 
smlouvě o spolupráci na projektu „Česko jede“ nepřekročí částku 100 000 Kč. 
 
Odkaz na web – www.ceskojede.cz 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/221/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Spolupráci na projektu „Česko jede“ se zapojením Královéhradeckého kraje  
    včetně návrhu smlouvy. 
 
 
II. Doporučuje 
     Spolupráci na projektu „Česko jede“ se zapojením Královéhradeckého kraje  
     včetně návrhu smlouvy zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 18. 
Spolupráce na společném marketingu Labské stezky – zapojení KHK (Smlouva o spolupráci) 
- Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena důvodová zpráva včetně návrhu smlouvy spolupráce na 
společném marketingu Labské stezky se zapojením KHK. 
Labská stezka, která je dlouhá celkem 1270 km, představuje díky své poloze a napojení na další stezky 
v Česku i Německu a Evropě (součást tras EuroVelo) důležitý marketingový potenciál pro další rozvoj 
cykloturistiky v obou zemích. Společným zájmem partnerů Labské stezky je tedy využití zmíněných 
pozitivních trendů a prostřednictvím vytvoření uceleného turistického produktu podél Labe podpořit cestovní 
ruch.   
Ze strany členů VRRCR bylo doporučeno, aby byl proveden podrobný monitoring jednotlivých 
činností, vyplývajících ze smlouvy.  

http://www.ceskojede.cz
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Pan náměstek O. Ruml přislíbil schůzku s kompetentními ke spolupráci Labské stezky, s následnou 
informací VRRCR. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/222/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Spolupráci na společném marketingu Labské stezky se zapojením Královéhradeckého 
    kraje. 
 
II. Doporučuje 
     Spolupráci na společném marketingu Labské stezky se zapojením Královéhradeckého 
     kraje zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 19. 
Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Libereckým a Královéhradeckým 
krajem – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh Memoranda o spolupráci v oblasti CR mezi Libereckým a 
Královéhradeckým krajem. Oba kraje mají zájem společně podporovat a rozvíjet aktivity v oblasti  
cestovního ruchu v územích, jež jako přírodní územní celky překračují  rámec daný 
administrativními hranicemi obou krajů, a to v území Českého ráje a  Krkonoš 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/223/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Libereckým a  
    Královéhradeckým krajem 
 
 
II. Doporučuje 
     Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Libereckým a  
     Královéhradeckým krajem zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 20. 
Smlouva o spolupráci v rámci projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského 
příhraničí – Ing. Roman Klíma. 
 
Členové VRRCR byli informování o spolupráci v rámci projektu Strategie integrované spolupráce 
česko polského příhraničí. Královéhradecký kraj je vedoucím partnerem projektu „Strategie 
integrované spolupráce česko-polského příhraničí“, který je realizován v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007-2013. Další partneři projektu: Pardubický 
kraj, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Dolnoslezské vojvodství, Euroregion Glacensis – česká část, 
Euroregion Glacensis – polská část, Euroregion Nisa – česká část, Euroregion Nisa – polská část 
(celkem je tedy do projektu zapojeno 9 partnerů). Časová realizace projektu: leden 2012 – prosinec 
2014.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/224/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Smlouvu o spolupráci v rámci projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského  
    příhraničí. 
 
 
II. Doporučuje 
     Smlouvu o spolupráci v rámci projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského  
     příhraničí zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 21. 
Návrh na mimořádné odměny členům VRRCR za rok 2014 – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh na mimořádné odměny členům VRRCR, kteří nejsou členy 
zastupitelstva. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/20/225/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
     Návrh na mimořádné odměny členům VRRCR za rok 2014. 
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh na mimořádné odměny členům VRRCR za rok 2014 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 22. 
Různé. 
 
K bodu 22.1. 
Pozvánka Konference na podporu regionálního cestovního ruchu – Ing. Rovenská 
 
Pozvánka Příležitosti pro města a obce v období 2014 – 2020 – Ing. Rovenská. 
 
Ing. Rovenská pozvala přítomné na připravované akce v oblasti regionálního rozvoje. 
 
Pozvánky budou zaslány členům VRRCR elektronicky. 
 
 
 
V závěru jednání poděkovala Mgr. Kudrnáčová Ing. Sobotkovi za zprostředkování společného 
jednání výborů KHK a Libereckého kraje včetně organizačního zajištění Bc. K. Hlinkové. 
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Příští jednání  - VRRCR 14. 10. 2014   
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Sobotka                                                  ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                         …………………………                                                  


