Zápis
z 24. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, konaného dne 10. 2. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 906 v budově KÚ
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, Ing. P. Kubát, J. Linek, Ing. P. Louda,
Ing. H. Masáková, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák,
Omluveni: F. Rázl
Nepřítomni: JUDr. M. Antl, J. Gangur, I. Vodochodský
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, Radek Zelenka, ředitel
Krajské hospodářské komory KHK, Mgr. Ondřej Špaček KPMG,
Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská - omluvena, Ing. Mejstřík, Ing. Kratochvílová,
R. Fodorová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů
2. Kontrola plnění předchozích usnesení VRRCR – Bc. Petr Luska
3. Prezentace Krajské hospodářské komory KHK (účelová neinvestiční dotace 1 mil. Kč v roce
2014) a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře KHK pro rok 2015
– Radek Zelenka (KHK KHK), Mgr. Ivana Kudrnáčová
4. Prezentace Studie "Kvantifikace přínosů pro veřejné rozpočty plynoucích z cestovního ruchu
realizovaného v KHK" – Mgr. Ondřej Špaček (KPMG)
5. Informace o Veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika 2015 – Mgr. Ivana Kudrnáčová
6. Pokračování realizace „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, inline a bike produktů“ – Mgr. Ivana Kudrnáčová
7. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby (ZOO Dvůr Králové a.s.) – Mgr. Ivana Kudrnáčová
8. Žádosti o dotaci podané do dotačních programů 15POV01 a 15POV02 – Ing. Bc. Miroslav
Mejstřík, DiS.
9. Různé

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/24/264/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
1. Program jednání VRRCR.
2. Přítomnost hostů.
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3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska
4. Ověřovatele zápisu: Miroslav Vlasák
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 23. jednání VRRCR ze dne 13. 1.
2015.
Úkol z VRRCR 18/199/2014 - trvá.

USNESENÍ VRRCR/24/265/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisu z 23. jednání VRRCR bez připomínek.
Úkol z VRRCR/18/199/2014 - trvá.

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

K bodu 3.
Prezentace Krajské hospodářské komory KHK (účelová neinvestiční dotace 1 mil. Kč v roce
2014) a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře KHK pro rok
2015 – Radek Zelenka (KHK KHK), Mgr. Ivana Kudrnáčová.
Členové VRRCR shlédli prezentaci činností a aktivit Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje. Královéhradecký kraj vyčlenil ve svém rozpočtu na rok 2015 částku 2,0
mil. Kč, která bude poskytnuta formou účelové neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře
KHK. Výše uvedená dotace je určená na vzájemně odsouhlasené aktivity požadované od komory,
zvláště v oblasti podnikání, cestovního ruchu, zastupování ve styku se zahraničními obchodními
partnery, účasti ve výborech, sekcích apod.
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Obdobně byla komoře poskytnuta účelová neinvestiční dotace v roce 2014 s financováním
v objemu 1,0 mil. Kč.

USNESENÍ VRRCR/24/266/2014
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
1. Prezentaci Krajské hospodářské komory KHK (účelová neinvestiční dotace 1 mil. Kč
v roce 2014.
2. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2,0 mil. Kč Krajské hospodářské
komoře KHK pro rok 2015.
II. Doporučuje
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2,0 mil. Kč Krajské hospodářské komoře
KHK pro rok 2015 zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 1

K bodu 4.
Prezentace Studie "Kvantifikace přínosů pro veřejné rozpočty plynoucích z cestovního ruchu
realizovaného v KHK" – Mgr. Ondřej Špaček (KPMG).
Členům VRRCR byla prezentována studie Kvantifikace přínosů pro veřejné rozpočty plynoucích z
cestovního ruchu realizovaného v Královéhradeckém kraji.
Studie byla pořízena v částce 200 tis. Kč.
Členové VRRCR požádali o zaslání prezentace k zápisu z jednání.
Odkaz na podrobnější informace:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/cestovni-ruch/statistiky/kvantifikace-prinosupro-verejne-rozpocty-plynoucich-z-cestovniho-ruchu-realizovaneho-v-kralovehradeckem-kraji76501/

USNESENÍ VRRCR/24/267/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Prezentaci Studie "Kvantifikace přínosů pro veřejné rozpočty plynoucích z cestovního
ruchu realizovaného v Královéhradeckém kraji".
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 5.
Informace o Veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika 2015 – Mgr. Ivana
Kudrnáčová.
Mgr. Kudrnáčová informovala členy VRRCR o připravovaném 16. ročníku veletrhu cestovního
ruchu Infotour a cykloturistika, který se uskuteční ve dnech 13. – 14. 3. 2015 v Kongresovém sále
Aldis v Hradci Králové. Veletrh má dlouhodobou tradici s rozrůstající se účastí tuzemských i
zahraničních vystavovatelů.
USNESENÍ VRRCR/24/268/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o Veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika 2015.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 6.
Pokračování realizace „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, inline a bike produktů“ – Mgr. Ivana Kudrnáčová.
Mgr. Kudrnáčová poskytla členům VRRCR informaci o přípravě aktualizace Nadregionální
strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů. Změnu strategického
dokumentu si vyžaduje současný stav legislativy a to především v oblasti veřejné podpory. Řada
měst na dálkových trasách je na hranici parametru de minimis a tudíž tato města nemohou být
příjemcem přímé dotace kraje v této oblasti. Rovněž celkový objem dotace, kterou je kraj schopen a
ochoten investovat do projektových příprav dálkových tras přesahuje parametry de minimis.
Z těchto důvodů odbor RG společně s oddělením legislativním a právním nastaví systémové řešení,
které zajití efektivní postup prací na dálkových trasách v celém území KHK. Toto řešení bude
předložené orgánům kraje ke schválení.
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USNESENÍ VRRCR/24/269/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Informace pokračování realizace „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje
v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.

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

Z jednání omluven v 11,05 hod. Ing. Kubát.

K bodu 7.
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby (ZOO Dvůr Králové a.s.) – Mgr. Ivana Kudrnáčová.
ZOO Dvůr Králové a.s., požádala o příspěvek na realizaci projektu ZOO Dvůr Králové – Lví safari
-vyrovnávací platbu ve výši 3,0 mil. Kč jako účelové investiční finanční prostředky na stavbu a
vybavení Lvího safari.
Projekt Lví safari je budován za účelem zvýšení atraktivity turistického cíle ZOO Dvůr Králové a
podpory chovu vzácných podruhů afrických lvů.

USNESENÍ VRRCR/24/270/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby ve výši 3,0 mil. Kč ZOO Dvůr Králové a.s..
II. Doporučuje
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby ve výši 3,0 mil. Kč ZOO Dvůr Králové a.s. zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 8.
Žádosti o dotaci podané do dotačních programů 15POV01 a 15POV02 – Ing. Bc. Miroslav
Mejstřík, DiS.
Komentář včetně prezentace k bodu jednání přednesl Ing. Mejstřík.
Ze zápisu hodnotící komise ze dne 27. 1. 2015 vyplynulo, že na jednání VRRCR dne 10. února
2015 bude předložena k projednání a posouzení
1) varianta přidělení dotací s použitím výše uvedeného koeficientu
2) varianta o míře uspokojení žadatelů o dotaci bez použití tohoto koeficientu
3) přehled žádostí o dotaci, u kterých žadatel o dotaci uvedl, že se jedná o havarijní stav,
spolu s informací o rozpočtových možnostech daného žadatele o dotaci.
Členům VRRCR byly výše citované materiály předloženy a po té byla vedena věcná diskuse
k variantě 1) a variantě 2). Z této diskuse vyplynulo, že návrh varianty, přidělení dotací s použitím
koeficientu (při použití tohoto koeficientu může dojít ke krácení dotace), nebyl projednán předem
ve VRRCR s dalším případným projednáním se starosty obcí na pravidelných setkáních a Spolkem
pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje.
Poznámka: Návrh podmínek jednotlivých dotačních programů pro rok 2015 byl řádně projednán na
setkání starostů všech pěti okresů Královéhradeckého kraje, s výstupem zpracovaného dotazníku,
který řešil návrh změn pro rok 2015, které byly do jednotlivých dotačních programů následně
zapracovány.
Výborem RRCR bylo doporučeno, předložit k projednání a ke schválení Zastupitelstvu
Královéhradeckého kraje variantu, kdy dotace budou přiděleny v požadované výši, dle dosažených
bodů, do výše alokace finančních prostředků v dotačním programu 1 a 2.
S tímto závěrem se ztotožnili i přítomní členové hodnotící komise.
VRRCR doporučil schválit celý zásobník přijatých žádostí s možností dalších podpor v případě
navýšení alokované částky v tomto programu nebo řešení havarijních stavů po předchozím
posouzení.

Z jednání omluven v 11,50 hod. Ing. Louda.

USNESENÍ VRRCR/24/271/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Žádosti o dotaci podané do dotačních programů 15POV01 a 15POV02:
1) varianta přidělení dotací s použitím výše uvedeného koeficientu
2) varianta o míře uspokojení žadatelů o dotaci bez použití tohoto koeficientu
3) přehled žádostí o dotaci, u kterých žadatel o dotaci uvedl, že se jedná o havarijní stav,
spolu s informací o rozpočtových možnostech daného žadatele o dotaci.
II. Doporučuje žádosti o dotaci podané do dotačních programů 15POV01 a 15POV02 –
variantu, kdy dotace budou přiděleny v požadované výši, dle dosažených bodů, do výše

Strana 6 (celkem 7)

alokace finančních prostředků v dotačním programu 1 a 2 zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9.
Různé.

Příští jednání - VRRCR 10. 3. 2015

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

…………………………

Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák

………………………

Zapisovatelka: Renata Fodorová

…………………………
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