Zápis
z 28. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, konaného dne 9. 6. 2015 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, J. Linek, Ing. H. Masáková,
Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák,
Omluveni: Ing. P. Kubát, Ing. P. Louda, F. Rázl,
Nepřítomni: JUDr. M. Antl, I. Vodochodský
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, Mgr. Kudrnáčová,
Ing. Rovenská, Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS., Ing. Kratochvílová, R. Fodorová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
3. Návrh Statutu dotačního fondu KHK a Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu KHK Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
4. Návrh podmínek dotačních programů Programu obnovy venkova KHK na rok 2016 – Ing. Bc.
M. Mejstřík, DiS.
5. Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2016 –
Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
6. Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 - – Ing.
Bc. M. Mejstřík, DiS.
7. Žádost obce Dolní Olešnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV02 – R. Fodorová.
8. Žádost Města Železnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV02 – R. Fodorová.
9. Účast Královéhradeckého kraje na veletrzích v roce 2016 – Ing. Rovenská.
10. Memorandum k realizaci projektu „Rozšíření mostních objektů SO 220 pro vedení pěší a
cyklistické dopravy v úseku D11 – 06/1“ mezi Královéhradeckým krajem, Městem Hradec
Králové a obcí Stěžery – Ing. Rovenská.
11. Aktuální stav půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem – Ing. Rovenská.
12. Různé.
12.1.
Soutěž Vesnice roku 2015 – R. Fodorová

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/28/297/2015
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: MUDr. Pavel Trpák, Miroslav Vlasák

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 2.
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 27. jednání VRRCR ze dne 12. 5.
2015.
Úkol z VRRCR 28/298/2015 – splněn.

USNESENÍ VRRCR/28/298/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisu z 27. jednání VRRCR bez připomínek.
Úkol z VRRCR 26/280/2015 – splněn.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 3 .
Návrh Statutu dotačního fondu KHK a Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu KHK
- Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen Návrh Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad
pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. VRRCR doporučil časovou
rezervu na připomínky s jejich předložením do 27. 5. 2015.
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Z věcné diskuze vyplynulo:
V čl. VII „Zásad“ odst. 10) – vyjasnění kompetencí hodnotící komise, ve vztahu k výboru.
Kompetence hodnotící komise, jejichž členy navrhuje věcně příslušný výbor a schvaluje rada (čl.
VII, odst. 7)) bude mít pravomoc posoudit programovou dotaci včetně stanovení výše programové
dotace jednotlivým žadatelům. Takto navržený materiál půjde příslušnému výboru
zastupitelstva pouze na vědomí před předložením do rady a zastupitelstva kraje.
V čl. IX „Zásad“ odst. 12 c) posouzení žádosti o individuální dotaci – doporučeno:
- příslušný člen rady – gestor se k dané žádosti vyjádří nebo doloží stanovisko.
- zároveň bude žadatel vyzván k vyplnění žádosti v systému DOTIS a poté bude
vyřízena schvalovacím procesem - výbor, rada, zastupitelstvo

USNESENÍ VRRCR/28/299/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad pro poskytování dotací
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

II. Doporučuje
Návrh Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad pro poskytování dotací
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje včetně zapracovaných připomínek
zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 4.
Návrh podmínek dotačních programů Programu obnovy venkova KHK na rok 2016 - – Ing.
Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh podmínek dotačních titulů Programu obnovy venkova KHK
na rok 2016. VRRCR doporučil časovou rezervu na připomínky s jejich předložením do 27. 5.
2015. K danému datu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Členové VRRCR byli upozorněni na věcné změny a aktualizaci k roku 2016 v důvodové zprávě.
POV v roce 2016 bude administrováno v režimu jako v roce 2015, bez úprav maximální výše
dotace. Předběžný návrh alokované částky pro rok 2016 je 25,0 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na rok
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2016 se vychází ze skutečnosti roku 2015. Alokovaná částka v jednotlivých dotačních programech
POV nemusí být závazná, zastupitelstvo kraje může rozhodnout o jejím navýšení nebo snížení.
USNESENÍ VRRCR/28/300/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh podmínek dotačních programů Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje na rok 2016.
II. Doporučuje
Návrh podmínek dotačních programů Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje na rok 2016 zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 5.
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2016
– Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh podmínek dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje
pro rok 2016. VRRCR doporučil časovou rezervu na připomínky s jejich předložením do 27. 5.
2015. K danému datu byly vzneseny připomínky DP 16RRD02 – Podpora svazků obcí. Na tyto
připomínky bylo reagováno písemnou formou, členové obdrželi v elektronické podobě. Na jednání
VRRCR byli opakovaně informováni.
Členové VRRCR byli upozorněni na věcné změny a aktualizaci k roku 2016 v důvodové zprávě.
Ing. Součková vznesla za Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje požadavek na
navýšení alokované částky na 2,5 – 3,0 mil. Kč u dotačního programu Podpora svazků obcí.

USNESENÍ VRRCR/28/301/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok
2016.
II. Doporučuje
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok
2016 zastupitelstvu ke schválení.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 6.
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh podmínek dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro
rok 2016. VRRCR doporučil časovou rezervu na připomínky s jejich předložením do 27. 5. 2015.
K danému datu byly vzneseny připomínky k DP 16CRG04 – Podpora činnosti turistických
informačních center a 16CRG06 – Podpora činnosti a rozvoje destinačního managemetu.
Členové VVRCR byli upozorněni na věcné změny a aktualizaci k roku 2016 v důvodové zprávě.

USNESENÍ VRRCR/28/302/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016.
II. Doporučuje
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016
zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 7.
Žádost obce Dolní Olešnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV02 – R. Fodorová.
Odbor RG obdržel dne 25. 5. 2015 žádost obce Dolní Olešnice o prodloužení termínu realizace
projektu z dotačního programu 15POV02 na realizaci projektu „ Oprava místní komunikace Pod
Zámečkem v obci Dolní Olešnice“ v termínu do 1. 3. 2015 – 30. 6. 2015.
Žadateli byla schválena dotace zastupitelstvem kraje dne 30. 3. 2015 ve výši 400 000 Kč.
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Vzhledem k tomu, že Smlouva o poskytnutí dotace není ze strany poskytovatele podepsána, lze
využít možnosti nového schvalovacího procesu a vyhovět tak žadateli s prodloužením termínu
realizace projektu do 30. 11. 2015.

USNESENÍ VRRCR/28/303/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádost obce Dolní Olešnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV02.
II. Doporučuje
Žádost obce Dolní Olešnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního
programu 15POV02 zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 8.
Žádost Města Železnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV02 – R. Fodorová.
Odbor RG obdržel dne 28. 5. 2015 žádost Města Železnice o prodloužení termínu realizace projektu
z dotačního programu 15POV02 na realizaci projektu „ Oprava chodníků Železnice“ v termínu do
1. 4. 2015 – 30. 6. 2015.
Žadateli byla schválena dotace zastupitelstvem kraje dne 30. 3. 2015 ve výši 439 800 Kč.
Vzhledem k tomu, že Smlouva o poskytnutí dotace není ze strany poskytovatele podepsána, lze
využít možnosti nového schvalovacího procesu a vyhovět tak žadateli s prodloužením termínu
realizace projektu do 30. 10. 2015.

USNESENÍ VRRCR/28/304/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Žádost Města Železnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV02.
II. Doporučuje
Žádost Města Železnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního
programu 15POV02 zastupitelstvu ke schválení.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9.
Účast Královéhradeckého kraje na veletrzích v roce 2016 – Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byl předložen návrh k účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích v roce 2016.
Královéhradecký kraj se v rámci propagace svého území pravidelně účastní výstav, veletrhů,
workshopů a prezentačních akcí cestovního ruchu. Jedná se o jeden z marketingových nástrojů
propagace území, jehož cílem je přilákat do kraje více návštěvníků.
1) Návštěvnost na některých zahraničních veletrzích sice zaznamenává klesající tendenci,,
přesto považujeme za účelné pro zvýšení propagace území, a s tím spojenou zvýšenou
návštěvnost území, se vybraných veletrhů zúčastnit.
2) Navržena účast na zahraničních veletrzích je v souladu s udržitelností projektu „Cílená
prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“ realizovaného v rámci ROP
NUTS II Severovýchod prioritní osa 3 oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační
aktivity. Na většině zahraničních veletrhů se Královéhradecký kraj prezentuje ve společné
expozici České republiky, která je zastřešována příspěvkovou organizací MMR
CzechTourism nebo v expozicích partnerských regionů Polska (Dolnoslezské wojvodství,
Opolské wojvodství) a Slovenska (Banskobystrický samosprávny kraj).
3) Účast na regionálních tuzemských veletrzích cestovního ruchu a prezentačních akcích
v Německu a Polsku je zajišťována v souladu s udržitelností projektu „Cílená prezentace a
propagace KHK jako celku II“ realizovaného v rámci 2. výzvy do ROP NUTS II
Severovýchod prioritní osa 3 oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity.

USNESENÍ VRRCR/28/305/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Účast Královéhradeckého kraje na veletrzích v roce 2016.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 10.
Memorandum k realizaci projektu „Rozšíření mostních objektů SO 220 pro vedení pěší a
cyklistické dopravy v úseku D11 – 06/1“ mezi Královéhradeckým krajem, Městem Hradec
Králové a obcí Stěžery – Ing. Rovenská.
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu včetně návrhu Memoranda k realizaci projektu
„Rozšíření mostních objektů SO 220 pro vedení pěší a cyklistické dopravy v úseku D11 – 06/1“
mezi Královéhradeckým krajem, Městem Hradec Králové a obcí Stěžery.
V září roku 2013 byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena „Nadregionální strategie
KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“. Cílem tohoto dokumentu je zajistit připravenost
realizace dálkových cyklotras a doprovodné infrastruktury na území Královéhradeckého kraje pro
čerpání z evropských fondů v období 2014-2020 a umožnit tak další rozvoj území.
V této strategii jsou definované jednotlivé dálkové cyklotrasy, přičemž jedna z dálkových
cyklotras je i trasa č.14, která vede z Hradce Králové na Stěžery a dále směrem na Jičín. Jako
jeden z klíčových problematických míst na trase shledáváme překlenutí dálnice D11 pro pěší a
cyklistickou dopravu. Tento problém lze vyřešit rozšířením mostního objektu SO 220 v úseku
D11-06/1. Rozšířením mostního objektu dojde k zvýšení bezpečnosti jak pro pěší, tak i cyklistickou
dopravu, která je velmi důležitá pro obyvatelé obce, dalších okolních obcí, ale i města Hradec
Králové. Zároveň tím krokem vyřešíme bezpečné vedení dálkové cyklotrasy č.14 směrem na Jičín,
definované v Nadregionální strategii Královéhradeckého kraje.

USNESENÍ VRRCR/28/306/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Memorandum k realizaci projektu „Rozšíření mostních objektů SO 220 pro vedení pěší a
cyklistické dopravy v úseku D11 – 06/1“ mezi Královéhradeckým krajem, Městem Hradec
Králové a obcí Stěžery

II. Doporučuje
Memorandum k realizaci projektu „Rozšíření mostních objektů SO 220 pro vedení pěší a
cyklistické dopravy v úseku D11 – 06/1“ mezi Královéhradeckým krajem, Městem Hradec
Králové a obcí Stěžery zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 11.
Aktuální stav půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem – Ing. Rovenská.
Členové VRRCR jsou pravidelně čtvrtletně informováni o aktuálním stavu půjček, poskytnutých
z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Přehledová tabulka jednotlivých půjček

Název dlužníka

TJ Montas Hradec Králové
o.s.

Výše
nesplacené
půjčky
(Kč)
214 914

Vodovodní svaz Císařská
studánka

6 000 000

Místní akční skupina Splav,
o.s.

300 000

Obec Humburky

1 600 000

Fond mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis

1 000 000

Život bez bariér, o.s.

500 000

Benediktinské opatství sv.
Václava v Broumově

5 000 000

Poznámka
Dlužník pravidelně splácí dle dohodnutého
splátkového kalendáře z dluhu 409.360 Kč.
Čtvrtletní splátky 10.234 Kč SPLÁCÍ
Splatnost 2020.
Splátkový kalendář půjčky ve výši 10.000.000 Kč
na období 10 let po 1.000.000 Kč. Následující
splátka do 30. 11. 2014 – SPLÁTKA
UHRAZENA
Splatnost 30. 11. 2021.
Splatnost do 30. 6. 2017
Splatnost v pěti splátkách po 400.000 Kč/rok
(2014 -2018. První splátka do 30. 11. 2014. –
SPLÁTKA UHRAZENA
Splatnost do 30. 11. 2018.
Splatnost 30. 06. 2015

Splatnost do 31. 12. 2015
Splatnost 15. 12. 2019

USNESENÍ VRRCR/28/307/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Aktuální stav půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 12. Různé.
Mgr. Kudrnáčová informovala členy VRRCR o připraveném setkání starostů Královéhradeckého
kraje se zaměřením na možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a
Královéhradeckého kraje v období 2014 – 2020, dotačními programy Královéhradeckého kraje na
rok 2016 a další aktuální informace.

Termíny a místa setkání:
§
§
§
§
§

22. 6. 2014 v obci Nepolisy – Pohostinství Na Nové (Hradecko)
23. 6. 2014 v obci Podbřezí – Hostinec Skalka (Rychnovsko)
24. 6. 2015 v obci Božanov – Restaurace Na Křižovatce (Náchodsko)
25. 6. 2015 v obci Milovice u Hořic – Kulturní dům (Jičínsko)
30. 6. 2014 ve městě Vrchlabí – Městský úřad, Zámek (Trutnovsko)

Zahájení každého setkání je ve 13:00 hod. a předpokládaný konec v 18:00 hod.

K bodu 12.1.
Soutěž Vesnice roku 2015 – R. Fodorová
V letošním roce se za Královéhradecký kraj do soutěže Vesnice roku 2015 přihlásilo 17 obcí.
Jejich hodnocení proběhne ve dnech 11. 6. – 17. 6. 2015. Hodnotitelská komise má 10 členů.
Slavnostní vyhlášení se koná 22. 8. 2015. V letošním roce se slavnostního vyhlášení zúčastní
delegace ze Srbska.

USNESENÍ VRRCR/28/308/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Informaci k soutěži Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 12.2.
Žádost obce Jílovice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV02 – R. Fodorová.
Odbor RG obdržel dne 9. 6. 2015 žádost obce Jílovice o prodloužení termínu realizace projektu
z dotačního programu 15POV02 na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obce
Jílovice – výstavba a rekonstrukce chodníků, zřízení přechodů pro chodce s osvětlením “ v termínu
do 1. 4. 2015 – 30. 9. 2015.
Žadateli byla schválena dotace zastupitelstvem kraje dne 30. 3. 2015 ve výši 600 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že Smlouva o poskytnutí dotace není ze strany poskytovatele podepsána, lze
využít možnosti nového schvalovacího procesu a vyhovět tak žadateli s prodloužením termínu
realizace projektu do 30. 11. 2015.

USNESENÍ VRRCR/28/309/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Žádost obce Jílovice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV02.
II. Doporučuje
Žádost obce Jílovice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního
programu 15POV02 zastupitelstvu ke schválení.

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

Příští jednání - VRRCR 8. 9. 2015 (původní termín 15. 9. 2015)

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

………………………

Ověřovatel zápisu: MUDr. Pavel Trpák

………………………

Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák

……………………….

Zapisovatelka: Renata Fodorová

..…………………….
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