Zápis
z 36. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, konaného dne 7. 6. 2016 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ
Přítomni: Bc. P. Luska, J. Gangur, Ing. P. Kubát, J. Linek, Ing. H. Masáková,
Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák
Omluveni: JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, F. Rázl, I. Vodochodský
Nepřítomni:
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, Mgr. Kudrnáčová –
omluvena, Ing. Pacák, Ing. Háp, Bc. Hofmanová Dis., Ing. Mejstřík, Ing. Rovenská,
Ing. Kratochvílová, R. Fodorová
Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
3. Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a to ve vazbě na koridory dopravní infrastruktury zde řešené, zejména ve vazbě na rozvoj
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, nebo Ministerstvem dopravy a městem Hradec Králové
požadovaná k řešení – koridor kapacitní silnice S5 v úseku Úlibice – hranice s Libereckým
krajem a koridor pro přeložku silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice tzv. Severní
tangenta – Ing. Pacák.
4. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
5. Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016 a Zásady pro poskytování dotací
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
6. Výsledky jednání hodnotící komise – 16RRD11 – Zvýšení akceschopnosti JPO v KHK - Ing.
Bc. Mejstřík, DiS.
7. Změna lhůt pro podání žádosti o dotaci u dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje 17RRD na rok 2017 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
8. Žádosti o dotaci na individuální účel + První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové doplnění žádosti - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
9. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále Obce Kunčice nad
Labem - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
10. Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně Obce Třebihošť - Ing. Bc.
Mejstřík, DiS.
11. Žádost o změnu rozpočtu schválené dotace Obce Librantice - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
12. Informace o Studijním výjezdu za příklady dobré praxe 2016 – Ing. Lucie Rovenská.
13. Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech
a prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2017 – Ing. Kratochvílová.
14. 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.

Strana 1 (celkem 16)

USNESENÍ VRRCR/36/377/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program jednání VRRCR – doplněný o body 14.1), bod 14.2) a 14.3).
Přítomnost hostů.
Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska
Ověřovatele zápisu: MUDr. Pavel Trpák, Jiří Gangur

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 zápisu z 35. jednání VRRCR ze dne 10. 5. 2016
(usnesení nebyla přijata vzhledem k tomu, že VRRCR nebyl usnášeníschopný) včetně bodu 7):
Projekt č. 16RGI02-0016 na opravu části střechy Prvního soukromého jazykového gymnázia změnu
účelu dotace na opravu fasády a uzavření příslušného dodatku smlouvy o poskytnutí dotace.
U této žádosti bylo doporučeno, aby byla podrobněji doplněna o důvod změny.
Úkol splněn v bodě 8).

USNESENÍ VRRCR/36/378/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisu z 35. jednání VRRCR bez připomínek.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 3.
Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a to ve vazbě na koridory dopravní infrastruktury zde řešené, zejména ve vazbě na
rozvoj průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, nebo Ministerstvem dopravy a městem Hradec
Králové požadovaná k řešení – koridor kapacitní silnice S5 v úseku Úlibice – hranice s
Libereckým krajem a koridor pro přeložku silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice
tzv. Severní tangenta – Ing. Pacák.
Členům VRRCR byla předložena Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje a to ve vazbě na koridory dopravní infrastruktury zde řešené,
zejména ve vazbě na rozvoj průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, nebo Ministerstvem dopravy a
městem Hradec Králové požadovaná k řešení – koridor kapacitní silnice S5 v úseku Úlibice –
hranice s Libereckým krajem a koridor pro přeložku silnice I/11 Hradec Králové – Blešno –
Nepasice tzv. Severní tangenta.

USNESENÍ VRRCR/36/379/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a výsledcích společného jednání podle § 37 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
II. Doporučuje
1. Odboru ÚP a SŘ zpracovat návrh pokynů podle § 38 odst. 3 stavebního zákona pro

zpracování nového návrhu A č. 1 ZÚR KHK ve vazbě na požadavky města Hradec
Králové a Ministerstva dopravy na řešení návrhového koridoru přeložky silnice I/11
Hradec Králové – Blešno – Nepasice, tzv. Severní tangenta a předložit jej
Zastupitelstvu KHK ke schválení 12. září 2016.
2. Zastupitelstvu KHK schválit pokyny pro zpracování nového návrhu A č. 1 ZÚR KHK.
3. Odboru ÚP a SŘ zpracovat návrh rozhodnutí o pořízení aktualizace ZÚR KHK č. 2,
jejímž předmětem budou řešení požadovaná Ministerstvem dopravy (návrhový
koridor S5) a SŽDC, s. o. (návrhový koridor pro modernizaci a zdvoukolejnění trati
Velký Osek – Hradec Králové – Choceň) a předložit jej Zastupitelstvu KHK ke
schválení 12. září 2016.
4. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje rozhodnout o pořízení aktualizace ZÚR KHK
– A č. 2 ZÚR KHK.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 4.
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020.
Členové VRRCR byli seznámeni s aktuálními změnami v DS KHK.
USNESENÍ VRRCR/36/380/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Projednal a bere na vědomí
Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2017 – 2020.
II. Doporučuje
Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 5.
Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016 a Zásady pro poskytování dotací
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh Statutu Dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016 a
Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016.
Členové VRRCR byli seznámeni s aktuálními změnami v DF KHK a Zásadami pro poskytování
dotací z DF KHK.

USNESENÍ VRRCR/36/381/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Projednal a bere na vědomí
Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016 a Zásady pro poskytování dotací
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016.
II. Doporučuje
Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016 a Zásady pro poskytování dotací
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 2016 zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 6.
Výsledky jednání hodnotící komise – 16RRD11 – Zvýšení akceschopnosti JPO v KHK - Ing.
Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byly zaslány výsledky jednání hodnotící komise – 16RRD11 – Zvýšení
akceschopnosti JPO v Královéhradeckém kraji.
Hodnocení žádostí bylo prováděno čtyřkolově. Oddělení krajských dotací nejprve posoudilo
formální správnost a přijatelnost došlých žádostí a navrhlo pro hodnotící komisi vyřadit některé
projekty pro nepřijatelnost. Následně podle základních hodnotících kritérií administrátor dotačního
programu přidělil body dle této tabulky:
Váha

max. počet

Kvalitně zpracovaný popis projektu a dokladová připravenost

4

20

Průměrný počet zásahů jednotky za předchozí 3 roky

3

15

Podíl vlastních a partnerských zdrojů

2

10

Naplnění priorit programu

4

20

Hodnotící škála 0-5

Maximální počet bodů podle základních kritérií je 65.
Návrh na podporu uveden v tabulce.

USNESENÍ VRRCR/36/382/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Návrh hodnotící komise o rozdělení investičních dotací v dotačním programu 16RRD11 - Zvýšení

akceschopnosti JPO v Královéhradeckém kraji.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 7.
Změna lhůt pro podání žádosti o dotaci u dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje 17RRD na rok 2017 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla sdělena změna lhůt pro podání žádosti o dotaci u dotačních programů
v oblasti regionálního rozvoje - 17RRD na rok 2017.
Původně: 3. 1. 2017 – 6. 2. 2017
Nově: 6. 1. 2017 – 9. 2. 2017
USNESENÍ VRRCR/36/383/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Projednal a bere na vědomí
Změna lhůt pro podání žádosti o dotaci u dotačních programů v oblasti regionálního
rozvoje - 17RRD na rok 2017, tj. od 6. 1. 2017 – 9. 2. 2017.

II. Doporučuje
Změna lhůt pro podání žádosti o dotaci u dotačních programů v oblasti regionálního
rozvoje - 17RRD na rok 2017, tj. od 6. 1. 2017 – 9. 2. 2017 zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 8.
Žádosti o dotaci na individuální účel + První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové
- doplnění žádosti - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl zaslán přehled žádostí o dotaci na individuální účel v souladu se Zásadami pro
poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Jedná se o dotace, které věcně
spadají do oblasti regionálního rozvoje + tabulka.
Finanční prostředky budou uvolněny v rámci II. změny rozpočtu.
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Dotace, navržené do II. změny rozpočtu KHK pro rok 2016:
žadatel o dotaci

účel

částka

doba
realizace

druh výdaje

Záchrana kulturního dědictví

1 000 000 Kč

1.1.2016 31.12.2016

Agentura pro rozvoj
Broumovska

Sada na tlumočení

1 700 000 Kč

1.1.2016 31.12.2016

kapitálový

Agentura pro rozvoj
Broumovska

Energetický regulační systém

1 000 000 Kč

1.1.2016 30.6.2017

kapitálový

300 000 Kč

1.5.2016 31.5.2017

kapitálový

Agentura pro rozvoj
Broumovska

Čistěveský dráček o.s.

město Jičín

město Meziměstí

město Náchod

obec Bernartice

obec Sovětice
obec Újezd pod Troskami

Budování multifunkčního domu v obci
Čistěves

Investiční akce města

400 000 Kč
(již poskytnuto
1 100 000 Kč)

1.3.2016 31.12.2017

běžný

kapitálový

400 000 Kč

1.62016 30.11.2016

kapitálový

Nákup vozu pro SDH

1 000 000 Kč

1.1.2016 31.12.2016

kapitálový

Revitalizace hřbitova

300 000 Kč

1.8.2015 31.8.2017

kapitálový

Dofinancování nové cisterny

250 000 Kč

1.1.2016 31.12.2016

kapitálový

Rekonstrukce obecního úřadu

300 000 Kč

1.1.2015 .
31.5.2017

kapitálový

Rekonstrukce výtahu v DPS

Na základě věcné diskuze k žádostem o dotaci na individuální účel, konkrétně o pořízení hasičské
techniky, požádal VRRCR oddělení KD, aby žádosti o dotaci na individuální účel o pořízení
hasičské techniky byly vždy doplněny o stanovisko HZS KHK.
VRRCR z důvodu neshledání relevantnoti vztahu mezi účelem požadované dotace a osobou
vlastnící předmětnou nemovitost, při zohlednění vlastnické struktury Agentury pro rozvoj
Broumovska, nebylo docíleno souhlasu VRRCR s doporučením poskytnout dotace (3) na
individuální účel Agentuře pro rozvoj Broumovska.
Zároveň byla předložena a okomentována žádost o změnu účelu dotace na individuální účel, včetně
jejího doplnění u Projektu č. 16RGI02-0016 z opravy části střechy Prvního soukromého jazykového
gymnázia na opravu fasády a uzavření příslušného dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, která byla
předmětem projednání ve VRRCR 10. 5. 2016.
Text doplnění:
V době žádosti nebyl ještě vyhlášen program s možností žádosti investičního rozšíření školy o 1
nadzemní podlaží u menší budovy: Projekt IROP 2.4: Přístavba 1. NP. Jedná se o rozšíření počtu
učeben pro výuku jazyků a přírodních věd. Jedná se o budovu, kde by se nutně měla opravit střecha.
Nevíme, zda tento náš záměr projde, pokoušíme se o to, ale pro jistotu, kdyby byl projekt chválen,
prosíme o souhlas, abychom mohli dotaci od kraje, za níž velmi děkujeme, využít na opravu fasády,
kterou také škola potřebuje vyhovět předmětné žádosti z důvodu neshledání ekonomické
odůvodnitelnosti změny úseku předmětné dotace.
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USNESENÍ VRRCR/36/384/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádosti o dotaci na individuální účel dle předložené tabulky (investiční – neinvestiční) za
oblast regionálního rozvoje, na které budou uvolněny prostředky v rámci II. změny
rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016.
II. Doporučuje
Žádosti o dotaci níže uvedeným žadatelům na individuální účel (investiční – neinvestiční)
za oblast regionálního rozvoje, na které budou uvolněny prostředky v rámci II. změny
rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 zastupitelstvu ke schválení.

Čistěveský dráček o.s.

Budování multifunkčního domu v obci
Čistěves

město Jičín

Investiční akce města

město Meziměstí

město Náchod

obec Bernartice

obec Sovětice

obec Újezd pod Troskami

300 000 Kč
400 000 Kč
(již poskytnuto
1 100 000 Kč)

1.5.2016 31.5.2017

1.3.2016 31.12.2017

kapitálový

kapitálový

400 000 Kč

1.62016 30.11.2016

kapitálový

Nákup vozu pro SDH

1 000 000 Kč

1.1.2016 31.12.2016

kapitálový

Revitalizace hřbitova

300 000 Kč

1.8.2015 31.8.2017

kapitálový

Dofinancování nové cisterny

250 000 Kč

1.1.2016 31.12.2016

kapitálový

Rekonstrukce obecního úřadu

300 000 Kč

1.1.2015 .
31.5.2017

kapitálový

Rekonstrukce výtahu v DPS

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

III. Nedoporučuje
Žádosti o dotaci níže uvedenému žadateli na individuální účel (investiční – neinvestiční)
za oblast regionálního rozvoje, na které budou uvolněny prostředky v rámci II. změny
rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 zastupitelstvu ke schválení.
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Záchrana kulturního dědictví

1 000 000 Kč

1.1.2016 31.12.2016

běžný

Agentura pro rozvoj
Broumovska

Sada na tlumočení

1 700 000 Kč

1.1.2016 31.12.2016

kapitálový

Agentura pro rozvoj
Broumovska

Energetický regulační systém

1 000 000 Kč

1.1.2016 30.6.2017

kapitálový

Agentura pro rozvoj
Broumovska

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 0
Proti: 6
Zdržel se: 2
Usnesení nebylo přijato.

IV. Nedoporučuje
Zastupitelstvu schválit změnu účelu dotace o individuální účel na Projekt č. 16RGI020016 z opravy části střechy Prvního soukromého jazykového gymnázia z opravy části
na opravu fasády a uzavření příslušného dodatku smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9.
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále Obce Kunčice
nad Labem - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla předložena žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové
kázně a penále Obce Kunčice nad Labem.
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování stejného druhu sankcí,
prominout Obci Kunčice nad Labem uložené penále ve výši 100 %, tj. 47 600 Kč.

USNESENÍ VRRCR/36/385/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále Obce Kunčice
nad Labem ve výši 47 600 Kč.
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II. Doporučuje
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále Obce
Kunčice nad Labem ve výši 47 600 Kč zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 10.
Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně Obce Třebihošť - Ing.

Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla předložena žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové
kázně Obce Třebihošť.

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování stejného druhu sankcí,
prominout Obci Třebihošť uložené penále ve výši 100 %, tj. 423 360 Kč.

USNESENÍ VRRCR/36/386/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně Obce Třebihošť ve
výši 423 360 Kč.

II. Doporučuje
Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně Obce Třebihošť ve
výši 423 360 Kč zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 11.
Žádost o změnu rozpočtu schválené dotace Obce Librantice - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.

Členům VRRCR byla předložena žádost o změnu rozpočtu schválené dotace Obce Librantice.
Celkové výdaje na realizaci projektu uvedeny v žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního
programu Královéhradeckého kraje jsou ve výši 9 396 034 Kč, tj. 100 %. Popis projektu v žádosti
o poskytnutí podpory je určen pouze na 1. etapu, což představuje vybudování sociálního zázemí a
šaten, kde výše rozpočtovaných nákladů je 1 435 903 Kč a výše požadované dotace 400 000 Kč, tj.
podíl 4,26 % k celkovým uznatelným výdajům.
Na základě charakteru pochybení popsané skutečnosti, kdy došlo v žádosti o poskytnutí podpory
k uvedení celkových uznatelných výdajů celého projektu (9 396 034 Kč), nikoliv uznatelných
výdajů na 1. etapu projektu (1 435 903 Kč), navrhuje odbor RG, oddělení krajských dotací změnu
v rozpočtu následovně:

Celkové výdaje
projektu
Požadovaná
výše dotace
Ostatní vedlejší
náklady
Soupis
prací,
výkaz výměr
Ostatní zdroje
/vklad žadatele

Původní návrh
Podíl
9 396 034 Kč

100 %

Nový návrh
Podíl
1 435 903 Kč

100 %

400 000 Kč

4,26 %

400 000 Kč

27,8 %

653 400 Kč

-

0

-

7 306 731 Kč

-

0

-

8 996 034 Kč

95,74 %

1 035 903 Kč

72,14 %

USNESENÍ VRRCR/36/387/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Žádost o změnu rozpočtu schválené dotace Obce Librantice s tím, procentuální podíl dotace na
celkových uznatelných výdajích vynaložených na realizaci projektu uvedený v žádosti
o dotaci nesmí přesáhnout 27,8 %.

II. Doporučuje
Žádost o změnu rozpočtu schválené dotace Obce Librantice s tím, procentuální podíl dotace na
celkových uznatelných výdajích vynaložených na realizaci projektu uvedený v žádosti
o dotaci nesmí přesáhnout 27,8 % zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro :8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 12.
Informace o Studijním výjezdu za příklady dobré praxe 2016 – Ing. Lucie Rovenská.
Členům VRRCR byla předložena informace o Studijním výjezdu za příklady dobré praxe 2016.
Termín:
29. 9. – 1. 10. 2016
Lokalita:
Pohoří Kralický sněžník – Dolní Morava
Zaměření:
Kvalita poskytovaných služeb, nabídka pro rodiny s dětmi, řešení problémů sezónnosti, spolupráce
aktérů cestovního ruchu
Účastníci (cca 40 osob):
• aktéři cestovního ruchu z Královéhradeckého kraje (DM, TIC, podnikatelé)
• zástupci Královéhradeckého kraje (úředníci + politici)
• zástupci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK)
USNESENÍ VRRCR/36/388/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Informaci o Studijním výjezdu za příklady dobré praxe 2016 v termínu 29. 9. – 1. 10. 2016.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Odkaz na registrační formulář, kde se mohou zájemci hlásit:
http://www.komora-khk.cz/cs_CZ/kalendar/studijni-vyjezd-za-dobrou-praxidolni-morava/.

Z průběhu jednání se omluvil Miroslav Vlasák – 11:00 hodin.
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K bodu 13
Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách,
prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2017 – Ing. Kratochvílová.

workshopech a

Členům VRRCR byl předložen návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách,
workshopech a prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2017.
1) Tuzemské veletrhy ve spolupráci s Pardubickým krajem – RT Brno, HW Pha a Infotour
HK - Téma pro rok 2017 „Loutkářství ve VČ“ a „Gastro“ - finančně nejnákladnější veletrhy.
2) Veletrhy pořádané ve spolupráci s CzT – v rámci expozice CzT – čá 20 – 30 tis/akci
(Bratislava, Drážďany, Utrecht…).
3) Veletrhy a akce pořádané ve spolupráci se zahraničním zastoupením CzT – 10 – 15 tis/akci
( Vilnius, Herning).
4) Prezentace v rámci partnerských regionů ( DW, OW, BBSK) a krajů (PK, LBK) reciproční účast zdarma.
5) Využívání možností prezentace v rámci akcí s větší koncentrací návštěvníků, kde je účast
zdarma, většinou se jedná o venkovní akce a KHK se zde prezentuje formou postavení
vlastního stánku na přidělené ploše ( CIAF, Dožínky, Slavnosti Liberec, apod.).
6) Zvýšení návštěvnosti turistů z Dánska, stagnace návštěvníků z Holandska ( zaujímají cca
4.místo v návštěvnosti – 1. Němci. 2. Poláci. 3. Slováci).
Info na vědomí v závěru:
1) Probíhá prezentace KHK v 27 kinech ČR – 2. – 12. 6. - vysílání spotů s pozváním na „
Vzpomínkové akce 1866“ a „ZOO DK“ (témata roku 2016) – spoty – viz úschovna.
2) Propagace ve vagonech pražského metra – 1. – 15. 6. – rodiny s dětmi – trasa B, 16. 6. – 30.
6. – „Vzpomínkové akce 1866“ – trasa A“, 1. – 15. 7. – „Pozvánka na africký festival
v ZOO DK“ – trasa A (15. – 31. 5. již proběhla upoutávka na cyklo – Labskou stezku) –
upoutávky - viz úschovna.

USNESENÍ VRRCR/36/389/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech
a prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2017.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 14.
Různé.
Bc. Luska - informace k výjezdnímu VRRCR 30. 8. 2016 – členové VRRCR obdrží potřebné
pokyny.
Ing. Rovenská – informace k připravovanému setkání starostů obcí Královéhradeckého kraje
společně odbor RG a CIRI - aktuální informace v dotačních možnostech.
R. Fodorová - informace o soutěži Vesnice roku 2016 – návštěva 32 obcí v KHK v termínu od
13. 6. do 24. 6. 2016.

K bodu 14.1.
Žádost Městyse Černý Důl o změnu názvu projektu v žádosti podpořené v dotačních
programech - oblast regionální rozvoj – Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Dne 1. 6. 2016 obdržel odbor RG žádost obce Černý Důl na změnu názvu projektu a s tím spojenou
změnu účelu poskytnuté dotace v projektu vedeného pod číslem 16RRD01-0004.
Městys Černý Důl obdržel investiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč na reprodukci požární techniky
pro jednotku požární ochrany zřízené obcí za účelem nákupu cisternové automobilové stříkačky
CAS 15. Na uvedený projekt kromě naší dotace obec uspěla i v dotačních programech Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Na základě proběhlé veřejné zakázky se městysu podařilo vybrat požární techniku – cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 20. Rozdíl mezi původně plánovanou CAS 15 a CAS 20 je ve
výkonu čerpadla, kdy nákupem CAS 20, bude zakoupena technika s větším výkonem čerpadla.
Změnu smlouvy podpořeného projektu je v názvu projektu a změně účelu ze současného názvu
„Reprodukce požární techniky – nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 15“ na
„Reprodukce požární techniky – nákup cisternové automobilové stříkačky“.
Z věcné diskuze vyplynulo, že v případech žádostí o pořízení hasičské techniky, je nutné žádost
doplnit o stanovisko HZS KHK.

USNESENÍ VRRCR/36/390/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádost Městyse Černý Důl o změnu názvu projektu v žádosti podpořené v dotačních
programech - oblast regionální rozvoj.
II. Doporučuje
Žádost Městyse Černý Důl o změnu názvu projektu v žádosti podpořené v dotačních
programech - oblast regionální rozvoj zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 14.2.
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále Obce Lanžov Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla předložena žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové
kázně a penále Obce Lanžov.
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování stejného druhu sankcí,
prominout Obci Kunčice nad Labem uložené penále ve výši 100 %, tj. 52 200 Kč.

USNESENÍ VRRCR/36/391/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále Obce Lanžov
ve výši 52 200 Kč.
II. Doporučuje
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále Obce
Lanžov ve výši 52 200 Kč zastupitelstvu ke schválení.

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

K bodu 14.3.
Žádost obce Jívka a Neděliště o prodloužení termínu dokončení projektu „Pořízení nového
ÚP“ - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla v den jednání VRRCR předložena žádost obce Jívka o prodloužení termínu
dokončení projektu do 30. 6. 2017 z důvodu průtahů při procesu pořízení ÚP obce ze strany
dotčených orgánů a žádost obce Neděliště o prodloužení termínu dokončení projektu do 31. 12.
2016 z důvodů, že při opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP byla vznesena námitka, jejíž
vypořádání si vyžádá delší lhůtu, než je stanovena doba realizace projektu do 30. 6. 2016.
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USNESENÍ VRRCR/36/392/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového ÚP“ obce Jívka
s termínem dokončení do 30. 6. 2017 a obce Neděliště s termínem dokončení do 31. 12. 2016.
II. Doporučuje
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového ÚP“ obce Jívka
s termínem dokončení do 30. 6. 2017 a obce Neděliště s termínem dokončení do 31. 12.
2016 zastupitelstvu ke schválení.

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

Příští jednání VRRCR 30. 8. 2016 – výjezdní v ZOO Dvůr Králové nad Labem

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

………………………

Ověřovatel zápisu: MUDr. Pavel Trpák

………………………

Ověřovatel zápisu: Jiří Gangur

……………………….

Zapisovatelka: Renata Fodorová

..…………………….
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