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 Zápis 
 
z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Kubát, J. Linek, Ing. P. Louda,  
                  Ing. H. Masáková, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, I. Vodochodský                                              
Omluveni: M. Vlasák 
Nepřítomni: : JUDr. M. Antl, F. Rázl 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, Ing. Pacák, Ing. Háp, 
                 Bc., DiS., Hofmanová, Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská, Ing. Mejstřík,  
                 R. Fodorová                   
                                   
                                    
Program:  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení VRRCR – Bc. Petr Luska. 
3. Informace o průběhu 1. Aktualizace Zásad rozvoje Královéhradeckého kraje – vazba na rozpočet 

Královéhradeckého kraje – Ing. Pacák, Ing. Háp. 
4. Návrh příjemců dotace z POV 2015 dotačního programu - 15POV01 a 15POV02 - R. Fodorová. 
5. Rozdělení alokace krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního 

ruchu v roce 2015 – Ing. Mejstřík.  
6. Návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního rozvoje a cestovního ruchu – Ing. 

Mejstřík. 
7. Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí na rok 

2015 a rozdělení neinvestiční účelové dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2015 (15JPO01, 
15JPO02 a zásahy II. pololetí 2014 – 14JPO03) – Ing. Mejstřík.  

8. Různé. 
8.1. Zpráva o účasti Královéhradeckého kraje na veletrhu For Bikes 2015 – Ing. Rovenská. 

    8.2. Informace o žádosti Sdružení SPLAV,z.s. – půjčka z rozpočtu kraje z roku 2008 ve  
           výši 300 000,- Kč – Ing. Rovenská. 
   8.3. Žádost o účelovou dotaci na Zvýšení bezpečnosti návštěvníků v podzemní expozici tvrze 
          Stachelberg – IV. Etapa – ve výši 150 000 Kč – Bc. Petr Luska. 
 
 
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/26/272/2015    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program rozšířeného jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska 
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4. Ověřovatele zápisu: Ing. Miroslava Součková, Ing. Jan Sobotka 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 24. jednání VRRCR ze dne 10. 2. 
2015. 
Úkol z VRRCR 18/199/2014 -  trvá.   
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/273/2015   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisu z 24. jednání VRRCR bez připomínek. 
   Úkol z VRRCR/18/199/2014 -  trvá do 05 – 06/2015.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Informace o průběhu 1. Aktualizace Zásad rozvoje Královéhradeckého kraje – vazba na 
rozpočet Královéhradeckého kraje – Ing. Pacák, Ing. Háp. 
 
Členové VRRCR byli informování o průběhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje – vazba na rozpočet Královéhradeckého kraje PO ROCE 2018. 
Zároveň byli pozváni na seminář k dané problematice dne 20. 4. 2015. Pozvánka bude rozeslána 
v dohledné době včetně materiálů, které na semináři budou prezentovány.  
Pan předseda VRRCR Bc. Luska požádal členy VRRCR o maximální účast na tomto semináři.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/274/2015   
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Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   1. Informaci o průběhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – 
        vazba na rozpočet Královéhradeckého kraje a rozpočty dotčených měst a obcí. 
 
II. Doporučuje 
     Maximální účast na semináři dne 20. 4. 2015 ze stany členů VRRCR.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Návrh příjemců dotace z POV 2015 dotačního programu - 15POV01 a 15POV02 –  
R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2015 – navýšení 
z rozpočtu kraje o 5,0 mil. Kč do kapitoly 48 POV včetně 1,0 mil. Kč disponibilních prostředků z 
Dotačního fondu Královéhradeckého kraje – vratky a nedočerpané prostředky z roku 2014, mezi 
žadatele v zásobníku žádostí v DP 15POV01 a DP 15POV02. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/275/2015   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh příjemců dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2015 
   v dotačního programu - 15POV01 a 15POV02. 
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh příjemců dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2015 
     v dotačního programu - 15POV01 a 15POV02 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
K bodu 5. 
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Rozdělení alokace krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu v roce 2015 – Ing. Mejstřík.  
 
Členům VRRCR byl opakovaně předložen návrh alokací dotačních programů regionálního rozvoje 
a cestovního ruchu na rok 2015 z důvodů, že na jednání VRRCR 10. 3. 2015 nebylo k tomuto 
návrhu přijato usnesení z důvodů, že VRRCR nebyl usnášeníschopný. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/276/2015   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Rozdělení alokací krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a  
     cestovního ruchu v roce 2015. 
 
II. Schvaluje 
     Rozdělení alokací krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a 
     cestovního ruchu v roce 2015. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 6. 
Návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního rozvoje a cestovního ruchu – Ing. 
Mejstřík. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu.  
 
Regionální rozvoj: 
 
Návrh příjemců dotací v dotačním programu 15RRD01 – podpora hasičské techniky pro obce s JPO 
Návrh příjemců dotací v dotačním programu 15RRD02 – podpora svazků obcí  
Návrh příjemců dotací v dotačním programu 15RRD03 – pořízení ÚP obcí do 1500 obyvatel 
Návrh příjemců dotací v dotačním programu 15RRD06  - propagace cyklobusů v turistických 
regionech 
 
Cestovní ruch:  
 
Návrh příjemců dotací v dotačním programu 15CRG04 – podpora činností TIC 
Návrh příjemců dotací v dotačním programu 15CRG06 – podpora činností destinačního 
managementu.  
USNESENÍ VRRCR/26/277/2015   
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Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního rozvoje a cestovního ruchu. 
 
II. Doporučuje 
      Návrh příjemců dotace z dotačních programů regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
      včetně uzavření veřejnoprávních smluv zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 7. 
Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí na rok 
2015 a rozdělení neinvestiční účelové dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2015 (15JPO01, 
15JPO02 a zásahy II. pololetí 2014 – 14JPO03) – Ing. Mejstřík.  
 
Členům VRRCR byly zaslány elektronicky Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční 
dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2015 a rozdělení neinvestiční účelové dotace na výdaje JSDH 
obcí na rok 2015 (15JPO01, 15JPO02 a zásahy II. pololetí 2014 – 14JPO0. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/278/2015   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
  Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí na rok 
  2015 a rozdělení neinvestiční účelové dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2015 (15JPO01,  
  15JPO02 a zásahy II. pololetí 2014 – 14JPO03 
 
 
II. Doporučuje 
     Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí na 
     rok 2015 a rozdělení neinvestiční účelové dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2015  
     (15JPO01, 15JPO02 a zásahy II. pololetí 2014 – 14JPO03 včetně uzavření veřejnoprávních 
      smluv zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
V průběhu jednání VRRCR se dostavil Ing. Louda. 
 
 
K bodu 8. 
Různé. 
 
K bodu 8.1. 
Zpráva o účasti Královéhradeckého kraje na veletrhu For Bikes 2015 –Ing. Rovenská. 
 
Královéhradecký kraj se ve dnech 27. – 29. 3. 2015 zúčastnil 6. ročníku veletrhu cyklistiky For 
Bikes 2015. Veletrh se konal v Praze na výstavišti v Letňanech a kraj se účastnil pod společnou 
značkou Česko jede. V expozici o rozloze 15 m² se spolu s krajem účastnili veletrhu 
spoluvystavovatelé: Hradecko, Podkrkonoší a Revitalizace Kuks. Velký zájem byl o Labskou 
stezku, Kuks, cyklokomplety a cyklomapy kraje, tipy na výlety. Zodpovězena byla spousta zcela 
konkrétních dotazů ze strany návštěvníků veletrhu. Účast na veletrhu hodnotíme pozitivně a 
doporučujeme účast i v roce 2016. 
 
 
K bodu 8.2. 
Informace o žádosti Sdružení SPLAV z.s. – půjčka z rozpočtu kraje z roku 2008 ve výši 
300 000,- Kč – Ing. Rovenská. 
 
Členové VRRCR byli informováni o zaslané žádosti Sdružení SPLAV z.s. Skuhrov nad Bělou ve 
věci prominutí vrácení půjčky z rozpočtu kraje z roku 2008 ve výši 300 000 Kč.  
Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla v roce 2008, 
tehdy ještě Místní akční skupině Splav, o.s., poskytnuta bezúročná půjčka ve výši 300 000 Kč za 
účelem předfinancování nákladů na administrativní práce v souladu s pravidly programu LEADER. 
V této smlouvě se dlužník zavazuje uhradit dlužnou částku ke dni 30. 6. 2015. 
Poskytovatel navrhuje uhradit ke dni 30. 6. 2015 částku ve výši 100 000,- Kč, u zbývající částky  
nastavit splátkový kalendář: 
100 000 Kč uhradit ke dni 30. 6. 2016 
100 000 Kč uhradit ke dni 30. 6. 2017  
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/279/2015   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Informace o žádosti Sdružení SPLAV z.s. – půjčka z rozpočtu kraje z roku 2008 ve výši 
    300 000,- Kč. 
 
II. Doporučuje 
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      Zastupitelstvu ke schválení návrh na úhradu dlužné částky ve výši 300 000 Kč Sdružení 
      SPLAV z.s. Skuhrov nad Bělou navrženým způsobem:      
      Uhradit ke dni 30. 6. 2015 částku ve výši 100 000,- Kč, u zbývající částky nastavit  
      splátkový kalendář: 
      100 000 Kč uhradit ke dni 30. 6. 2016 
      100 000 Kč uhradit ke dni 30. 6. 2017  
       
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 8.3. 
Žádost o účelovou dotaci na Zvýšení bezpečnosti návštěvníků v podzemní expozici tvrze 
Stachelberg – IV. Etapa – ve výši 150 000 Kč – Bc. Petr Luska. 
 
Členové VRRCR byli informováni v den jednání VRRCR o zaslané korespondenci Výboru pro 
regionální rozvoj a cestovní ruch, která obsahovala žádost ze dne 30. 3. 2015Občanského sdružení 
Stachelberg o účelovou dotaci na „Zvýšení bezpečnosti návštěvníků v podzemní expozici tvrze 
Stachelberg – IV. etapa“ – ve výši 150 000 Kč. 
Členové VRRCR doporučili účelovou dotaci zastupitelstvu kraje k podpoře. Předseda VRRCR Bc. 
P. Luska požádal odbor RG o zpracování důvodové zprávy k předložení a projednání v orgánech 
kraje. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/26/280/2015   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Žádost o účelovou dotaci na „Zvýšení bezpečnosti návštěvníků v podzemní expozici tvrze  
    Stachelberg – IV. etapa“ – ve výši 150 000 Kč 
 
 
II. Žádá 
     Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací o zpracování důvodové zprávy k žádost o  
     účelovou dotaci na „Zvýšení bezpečnosti návštěvníků v podzemní expozici tvrze  
     Stachelberg – IV. etapa“ – ve výši 150 000 Kč pro předložení a projednání v orgánech  
     kraje. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 Hlasování: 
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                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání  - VRRCR 12. 5. 2015   
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                     ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Miroslava Součková                                         ……………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Sobotka                                                     ………………………. 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                           ……………………….   
      


