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 Zápis 
 
z 33. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 8. 3. 2016 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 118 v budově KÚ 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. H. Masáková, Ing. J. Sobotka, 

MUDr. P. Trpák, M. Vlasák,                                       
Omluveni: Ing. P. Kubát, F. Rázl, I. Vodochodský, J. Linek, Ing. P. Louda 
Nepřítomni: JUDr. M. Antl 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská 
                 – omluvena, Ing. Bc. Mejstřík, DiS., Ing. Pacák, Ing. Háp - omluven, R. Fodorová                   
                                                                      
 
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Informace o návrhu na zahájení prací na mimořádné aktualizaci Zásad územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje – Ing. Pacák, Ing. Háp. 
4. Žádosti o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně  - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.. 
5. Informace o veletrhu Infotour a cykloturistika Hradec Králové 2016 – Ing. Rovenská. 
6. Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Hradeckou kulturní 

a vzdělávací společnosti s.r.o. – činnost regionální kanceláře Hradec Králové Region 
Convention Bureau – Ing. Rovenská. 

7. 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/33/357/2016    
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: Ing. Jan Sobotka, MUDr. Pavel Trpák 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 32. jednání VRRCR ze dne 9. 2. 
2016. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/358/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisu z 32. jednání VRRCR bez připomínek. 
    
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Informace o návrhu na zahájení prací na mimořádné aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje – Ing. Pacák, Ing. Háp. 
 
Členům VRRCR byla předložena informace o návrhu na zahájení prací na mimořádné aktualizaci 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.  
 
S ohledem na citované uvedené skutečnosti a dále s ohledem na § 5 odst. 6 stavebního zákona je 
navrhováno provést uvedené změny řešení prostřednictvím mimořádné aktualizace – Aktualizace č. 
2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, kdy proces jejího pořízení by mohl být 
zahájen bezodkladně, tj. souběžně s pořizováním Aktualizace č. 1.  
Jedná se mimo jiné o tyto požadavky: 

- změna územní rezervy koridoru pro kapacitní silnici S5 v úseku od obce Úlibice k hranicím 
Libereckého kraje na řešení v podobě návrhu, včetně vymezení koridoru pro veřejně 
prospěšnou stavbu; 

- změna územní rezervy koridoru  - přeložka silnice I/11 v úseku Hradec Králové – Blešno - 
Nepasice tzv. Severní tangenta na řešení v podobě návrhu, včetně vymezení koridoru pro 
veřejně prospěšnou stavbu. 

 
 
USNESENÍ VRRCR/33/359/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informace o návrhu na zahájení prací na mimořádné aktualizaci Zásad územního rozvoje  
    Královéhradeckého kraje. 
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II. Doporučuje 
     Návrh na zahájení prací na mimořádné aktualizaci Zásad územního rozvoje 
     Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení. 

 
      
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 4. 
Žádosti o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně  - Ing. Bc. Mejstřík, 
DiS.. 
 
Členům VRRCR byla zaslána důvodové zpráva včetně kopií žádostí obcí o prominutí uloženého 
odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu čl. IV. odst. 10) a čl. VII. odst. 1) smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, spočívající v porušení zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě charakteru pochybení ze 
strany níže uvedených příjemců dotací navrhuje odbor RG prominout uložené odvody za porušení 
rozpočtové kázně následovně: 
Obec Lhota pod Libčany – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 570 000 Kč  - 95 % 
Obec Litoboř – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 567 322 Kč – 98 % 
Obec Pšánky – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 570 000 Kč – 95 % 
Obec Křinice – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 530 290 Kč – 95 % 
 
Materiál předložen Radě Královéhradeckého kraje 7. 3. 2016. 
Otázka výše odvodů obcí při porušení rozpočtové kázně ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách, 
bude ještě předmětem projednání.  
 
USNESENÍ VRRCR/33/360/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Žádosti o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně:  
    Obec Lhota pod Libčany - odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 570 000 Kč -95 % 
    Obec Litoboř – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 567 322 Kč – 98 % 
    Obec Pšánky – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 570 000 Kč – 95 % 
    Obec Křinice – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 530 290 Kč – 95 % 
 
 
II. Doporučuje 
      Žádosti o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně zastupitelstvu    
      ke schválení: 
     Obec Lhota pod Libčany- odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 570 000 Kč -95 % 
     Obec Litoboř – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 567 322 Kč – 98 % 
     Obec Pšánky – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 570 000 Kč – 95 % 
     Obec Křinice – odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ve výši 530 290 Kč – 95 % 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 5. 
Informace o veletrhu Infotour a cykloturistika Hradec Králové 2016 – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena informativní zpráva o veletrhu Infotour a cykloturistika Hradec 
Králové 2016 včetně pozvánek. 
Infotour a cykloturistika, se uskuteční ve dnech   11. – 12. 3. 2016 v Kongresovém sále Aldis 
v Hradci Králové. Veletrh má dlouhodobou tradici s rozrůstající se účastí tuzemských i 
zahraničních vystavovatelů. V rámci veletrhu se jako každý rok bude konat dne 11. 3. 2016 od 
10:30 v Eliščině sále KC Aldis, konference k 150. výročí války 1866 
 
 
USNESENÍ VRRCR/33/361/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informace o veletrhu Infotour a cykloturistika Hradec Králové 2016. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 6. 
Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Hradeckou 
kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o. – činnost regionální kanceláře Hradec Králové Region 
Convention Bureau – Ing. Rovenská. 
 
 
Členům VRRCR byl zaslán návrh Smlouvy o uzavření vzájemné spolupráce mezi KHK a 
Hradeckou kulturní a vzdělávací společností s.r.o. – činnost regionální kanceláře Hradec Králové 
Region Couvention Bureau.  
Královéhradecký kraj bude s HKRCB úzce spolupracovat a podílet se na koordinaci jejích aktivit. 
Rozsah spolupráce a finanční spoluúčast je řešena v rámci předkládané Smlouvy o spolupráci mezi 
Královéhradeckým krajem a Hradeckou kulturní a vzdělávací společností, s.r.o. a jejích příloh: 
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- Zásady činnosti Czech Convention Bureau 
- Souhlasné stanovisko hejtmana KHK s účastenstvím HKRCB v celostátním sdružení Czech 

Convention Bureau 
- Prohlášení souhlasu s činnostmi HKRCB 
- Marketingový plán 
- Finanční plán 

 
 
USNESENÍ VRRCR/33/362/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Hradeckou 
   kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o. – činnost regionální kanceláře Hradec Králové 
   Region Convention Bureau. 
 
 
II. Doporučuje 
     Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Hradeckou 
     kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o. – činnost regionální kanceláře Hradec Králové 
     Region Convention Bureau zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 7. 
Různé. 
 
Ocenění pro Královéhradecký kraj v oblasti cestovního ruchu – Ing. Kratochvílová. 
 
Do Španělského sálu Pražského hradu si dne 19. 2. 2016 zástupci úseku cestovního ruchu 
Královéhradekého kraje přišli pro významné ocenění. Vprestižní anketě TTG (Czech travel Awards 
2015) vybojoval kraj 3. místo v kategorii „Kraj v České republice, který nejlépe dokáže využít svůj 
potenciál k rozvoji cestovního ruchu“. 
 
Úspěchy na poli cestovního ruchu v únoru navíc ještě pokračovaly. V rámci veletrhu Holiday 
World, který se konal na pražském Výstavišti v Holešovicích ve dnech 18. – 21. února 2016, 
ocenila Incheba Expo Praha Královéhradecký kraj v kategorii „Nejlepší propagační materiál“.  
S mapovým cyklokompletem, který kraj vydal v loňském roce, se umístil na třetím místě. 
Cyklokomplet přitom bodoval už podruhé. V loňském roce získal první místo v mezinárodní 
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kartografické soutěži Tourmap. Také ocenění od pražské Incheby Expo přišlo již poněkolikáté. V 
loňském roce získal Královéhradecký kraj cenu za nejlepší stánek s plochou nad 80 m2. 
 
Členům VRRCR byly předány nové propagační materiály CR. 
 
Pan předseda Bc. Luska připomenul avizované výjezdní zasedání do ZOO Dvůr Králové n. L.  
 
 
 
 
Příští jednání  - VRRCR 5. 4. 2016 
  
 
Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska                                                        ……………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Sobotka                                                      ……………………… 
 
Ověřovatel zápisu: MUDr. Pavel Trpák                                                ………………………. 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                             ..…………………….        


