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 Zápis 
 
z 37. výjezdního jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2016 v 9,00 hodin v zasedací místnosti Hotel  
U Lemura, ZOO Dvůr Králové nad Labem 
 
Přítomni:  Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Kubát, Ing. J. Sobotka, MUDr. 

P. Trpák, M. Vlasák 
Omluveni: JUDr. M. Antl, J. Linek, Ing. P. Louda, I ng. H. Masáková, I. Vodochodský 
Nepřítomni: F. Rázl 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, Mgr. Kudrnáčová, 
                 Ing. Háp, Ing. Mejstřík, Ing. Rovenská, Ing. Kratochvílová - omluvena, Bc. Knotek, 
                 R. Fodorová                   
 
Časový harmonogram programu výjezdního zasedání VRRCR 

9:00 hodin – občerstvení 

9:15 hodin – úvodní slovo ředitele ZOO MVDr. Přemysla Rabase 

9:30 – 12:00 – jednání VRRCR 

12:00 hodin – oběd 

13:00 hodin – prohlídka projektů - pavilonu lvů a hrochů 

14:00 hodin – prohlídka SAFARI 

15:00 hodin – předpokládané ukončení programu 

                                                                      
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Informace o poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti RR a CR pro rok 2016 - 

Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
4. Dotační programy dotační oblasti „Program obnovy venkova“ pro rok 2017 – změna alokace - 

Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
5. Dotační programy v oblasti RR – nebudou vyhlášeny programy - „Rozvoj a budování dálkových 

a na ně navazujících cyklotras v KHK“ a „Zvýšení akceschopnosti JPO v KHK“ -  Ing. Bc. 
Mejstřík, DiS. 

6. Rozdělení odměn za administraci POV Královéhradeckého kraje za rok 2016 - Ing. Bc. 
Mejstřík, DiS. 

7. Dotace na dofinancování podílu k dotaci MMR za první místo v krajské soutěži Vesnice roku 
2015 obci Stračov - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 

8. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – obec Bystřice - 
Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 

9. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – obec Mokré - 
Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 

10. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – obec Hajnice - 
Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 

11. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – městys Černý 
Důl - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
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12. Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně – obec Slavětín 
nad Metují - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 

13. Změna názvu projektu a účelu dotace poskytnuté obci Sadová – 16POV02 - Ing. Bc. Mejstřík, 
DiS. 

14. Změna typu dotace poskytnuté obci Synkov – Slemeno – 16POV02 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
15. Změna typu dotace poskytnuté obci Libel – 16POV01 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
16. Změna typu dotace poskytnuté obci Radvanice – 16POV02 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
17. Změna typu dotace poskytnuté obci Říčky v Orlických horách – 16POV01 -  Ing. Bc. Mejstřík, 

DiS. 
18. Změny termínů realizace projektů ÚP- Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
19. Změna smlouvy – obec Střevač - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
20. Změna ve schválené dotaci na individuální účel – obec Bernartice - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
21. Poskytnutí dotací na individuální účel - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
22. Aktualizace Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike 

produktů“ – Ing. Rovenská. 
23. Memorandum o spolupráci na produktu „Pískovcová skalní města ČR“ – Ing. Rovenská. 
24. Pověření ZOO Dvůr Králové a.s. k plnění závazku veřejné služby a Smlouva o poskytnutí služeb 

obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.“ – Ing. Rovenská. 
25. Studie rozvoje kongresové a incentivní turistiky v Královéhradeckém kraji – Ing. Rovenská. 
26. Různé. 

26.1. Změna ve veřejně prospěšném projektu podpořeném v DP oblast RR – JSDH Hořice. 
26.2. Návrh na prodloužení termínu realizace projektu – obec Kněžnice. 

 
 
V úvodu jednání VRRCR vystoupil ředitel ZOO Dvůr Králové MVDr. Přemysl Rabas. 
 
 
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/37/393/2016    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR doplněný o body 26.1) a 26.2). 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska 
4. Ověřovatele zápisu: MUDr. Pavel Trpák, Ing. Jan Sobotka                                                                                                                                           

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7                                                                                                                                                                                                         
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 2. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění zápisu z 36. jednání VRRCR ze dne 7. 6. 2016. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/394/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisu z 36. jednání VRRCR bez připomínek. 
    
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Informace o poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti RR a CR pro rok 
2016 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
 
Členům VRRCR byla předložena důvodová zpráva o poskytnutí dotací z krajských dotačních 
programů v oblasti RR a CR. Dle platných strategických dokumentů Královéhradeckého kraje 
především Dotační strategie byly Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje v souladu se Zásadami 
pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje schváleny dne 9. 5. 2016 
usnesením ZK/28/1971/2016 podmínky dotačního programu v oblasti regionální rozvoj 16RRD12 
„Zvýšení akceschopnosti JPO II a JPO III“ a usnesením ZK/28/1972/2016 podmínky dotačního 
programu v oblasti cestovní ruch 16CRG01 „Úprava lyžařských běžeckých tras“.  
V obou dotačních programech v souladu se schválenými podmínkami proběhlo dotační řízení 
(zveřejnění, výzva a hodnocení). Rada Královéhradeckého kraje svým rozhodnutím 
RK/19/550/2016 na návrh výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch jmenovala hodnotící komisi pro výběr podpořených žádostí. Komise se sešla na svém 
jednání dne 10. 8. 2016 a přijala návrh na rozdělení finančních příspěvků formou dotace dle přílohy 
č. 1 pro oblast cestovního ruchu a dle přílohy č. 2 pro oblast regionálního rozvoje důvodové zprávy. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/395/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti RR - „Zvýšení 
    akceschopnosti JPO II a JPO III“ a CR -  „Úprava lyžařských běžeckých tras“ pro rok 
    2016. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Dotační programy dotační oblasti „Program obnovy venkova“ pro rok 2017 – změna alokace 
- Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh na změnu alokace u dotačních programů 17POV01 a 
17POV02 dotační oblasti „Programu obnovy venkova“ pro rok 2017. 
 
  
Dotační 
program  

Název dotačního programu Návrh alokace 
v mil. Kč 

1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 16,0 
2 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství  

a místních komunikací, infrastruktura (doporučená částka je 
vyšší z důvodů opakujícího se převisu žádostí) 

23,0 

 Rezerva 1,0 
 CELKEM 40,0 

 
 
Předseda VRRCR Bc. Luska konstatoval, že dotační Program obnovy venkova je jeden z nejlepších 
dotačních programů, kdy jsou systémově podporovány projekty venkova. Věcnou diskuzi doplnil 
Ing. Sobotka s vyjádřením, že se jedná o spravedlivé a transparentní rozdělování finančních 
prostředků na projekty v daném dotačním programu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/396/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Nově navrhovanou změnu alokace v celkové výši 40,0 mil. Kč u dotačních programů  
    dotační oblasti „Programu obnovy venkova“ pro rok 2017. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Nově navrhovanou změnu alokace v celkové výši 40,0 mil. Kč u dotačních programů  
     dotační oblasti „Programu obnovy venkova“ pro rok 2017 zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Dotační programy v oblasti RR – nebudou vyhlášeny programy - „Rozvoj a budování 
dálkových a na ně navazujících cyklotras v KHK“ a „Zvýšení akceschopnosti JPO v KHK“ -  
Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla sdělena ústní informace, týkající se dotační oblasti RR, kdy nebudou 
vyhlášeny dotační programy „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v KHK“ 
a „Zvýšení akceschopnosti JPO v KHK“. Důvodem je, že není zajištěno jejich financování.    
 
Otázka projednání možnosti finančních zdrojů s možností vyhlášení dotčených programů bude 
předmětem projednání zastupitelstva kraje v období 03/2017. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/397/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Informaci o nevyhlášení dotačních programů dotační oblasti RR – „Rozvoj a budování  
    dálkových a na ně navazujících cyklotras v KHK“ a „Zvýšení akceschopnosti JPO v KHK“  
    z důvodu nezajištěného financování. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 6. 
Rozdělení odměn za administraci POV Královéhradeckého kraje za rok 2016 - Ing. Bc. 
Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena důvodová zpráva včetně návrhu na odměny za administraci POV 
Královéhradeckého kraje za rok 2016. 
Na základě podaných žádostí byl následně proveden propočet na každou podanou 
a schválenou žádost. Celkem bylo přijato 156 žádostí (v dotačním programu 1 – 75 žádostí 
a v dotačním programu 2 – 81 žádostí), podpořeno bylo celkem 111 žádostí. 
Z četnosti činností administrace žádostí byla pro podanou žádost stanovena částka 800,- Kč  
a pro schválenou žádost částka 3 000,- Kč. 
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Z vytvořené rezervy disponibilních prostředků kapitoly 48 ve výši 1 146 800 Kč navrhujeme na 
rozdělení odměn za administraci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2016 částku 
457 800 Kč.  
 
  
USNESENÍ VRRCR/37/398/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Návrh na rozdělení odměn za administraci POV Královéhradeckého kraje za rok 2016 
    v celkové výši 457 800 Kč.  
 
 
II. Doporu čuje 
     Návrh na rozdělení odměn za administraci POV Královéhradeckého kraje za rok 2016 
     v celkové výši 457 800 Kč zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 7. 
Dotace na dofinancování podílu k dotaci MMR za první místo v krajské soutěži Vesnice roku 
2015 obci Stračov - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena důvodová zpráva se žádostí obce Stračov na dofinancování podílu 
k dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj za první místo v krajské soutěži Vesnice roku 2015. 
Dotace bude použita v rámci Programu obnovy venkova MMR na investiční projekt: 
„Stra čov – Chodník podél silnice 32346“. 
 (Číslo dotačního programu MMR 117D81500). 
Celkové investiční náklady projektu jsou ve výši 1 420 937 Kč vč. DPH, podíl Královéhradeckého 
kraje činí 10 % z celkových nákladů projektu, tj. 142 000 Kč zaokrouhleno). Termín realizace 
projektu – 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/399/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh na dotaci ve výši 142 000 Kč na dofinancování podílu k dotaci MMR za první místo 
   v krajské soutěži Vesnice roku 2015 obci Stračov. 
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II. Doporu čuje 
     Návrh na dotaci ve výši 142 000 Kč na dofinancování podílu k dotaci MMR za první místo 
     v krajské soutěži Vesnice roku 2015 obci Stračov zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 8. 
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – obec Bystřice - 
Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost obce Bystřice o prominutí uloženého odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a penále, kdy při daňové kontrole bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) a § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách; pozdní zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele.  
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací KÚ KHK, doporučuje 
prominout  obci Bystřice uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 95 %, tj.  
177 869 Kč po zaokrouhlení na celá čísla a dále navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování 
stejného druhu sankcí, prominout  obci Bystřice uložené penále ve výši 100 %, tj. 67 929 Kč.   

 
USNESENÍ VRRCR/37/400/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Žádost obce Bystřice o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále. 
 
II. Doporu čuje 
      Žádost obce Bystřice o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a  
      penále zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 9. 
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – obec Mokré - 
Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost obce Mokré o prominutí uloženého odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a penále, kdy při daňové kontrole bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) a § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách; pozdní zveřejnění uzavřené smlouvy a dodatku ke smlouvě na profilu zadavatele.  
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací KÚ KHK navrhuje 
prominout obci Mokré uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 95 %, tj.  
po zaokrouhlení celé Kč dolů: 171 148 Kč a dále navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování 
stejného druhu sankcí, prominout obci Mokré uložené penále ve výši 100 %, tj. 50 011 Kč.  

 
USNESENÍ VRRCR/37/401/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
I. Bere na vědomí 
    Žádost obce Mokré o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále. 
 
II. Doporu čuje 
     Žádost obce Mokré o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále 
     zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – obec Hajnice - 
Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost obce Hajnice o prominutí uloženého odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a penále, kdy při daňové kontrole bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) a § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách; pozdní zveřejnění uzavřené smlouvy a dodatku ke smlouvě na profilu zadavatele.  
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací KÚ KHK navrhuje 
prominout obci Hajnice uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 95 %, tj.  
po zaokrouhlení na celé koruny 160 632 Kč a dále navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování 
stejného druhu sankcí, prominout obci Hajnice uložené penále ve výši 100 %, tj. 54 953 Kč.  

 
USNESENÍ VRRCR/37/402/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I. Bere na vědomí 
    Žádost obce Hajnice o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále. 
 
 
II. Doporu čuje 
      Žádost obce Hajnice o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále 
      zastupitelstvu ke schválení. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 11. 
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – městys Černý 
Důl - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost městysu Černý Důl o prominutí uloženého odvodu za 
porušení rozpočtové kázně a penále, kdy při daňové kontrole bylo zjištěno porušení rozpočtové 
kázně ve smyslu ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) a § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách; pozdní zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele 
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací KÚ KHK navrhuje 
prominout městysu Černý Důl uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 95 %, tj. 237 
500 Kč a dále navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování stejného druhu sankcí, prominout 
městysu Černý Důl uložené penále ve výši 100 %, tj. 63 250 Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/403/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Žádost městysu Černý Důl o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a  
    penále. 
 
II. Doporu čuje 
      Žádost městysu Černý Důl o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a  
      penále zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 12. 
Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně – obec Slavětín 
nad Metují - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla žádost obce Slavětín n. M. o prominutí porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
čl. VI. odst. 1) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, spočívající 
v porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; pozdní zveřejnění uzavřené smlouvy a 
dodatku ke smlouvě na profilu zadavatele. 
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací KÚ KHK navrhuje 
prominout obci Slavětín n. M. uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 95 %, tj. 175 
376 Kč a dále navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování stejného druhu sankcí, prominout 
Obci Slavětín nad Metují uložené penále ve výši 100 % tj. 43 610 Kč.  

 
USNESENÍ VRRCR/37/404/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

 
I. Bere na vědomí 
    Žádost obce Slavětín n. M. o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové 
    Kázně. 
 
 
II. Doporu čuje 
      Žádost obce Slavětín n. M. o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a  
      penále zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
 
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 13. 
Změna názvu projektu a účelu dotace poskytnuté obci Sadová – 16POV02 - Ing. Bc. Mejstřík, 
DiS. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh obce Sadová na změnu názvu projektu a účelu projektu: 
Propojení dvou částí obce chodníkem a kanalizací“, účel projektu – výstavba chodníku, 
nasvětlení přechodu pro chodce a výstavba kanalizace. 
Navrhovaná změna názvu projektu a účelu dotace pro sestavení položkového rozpočtu – Dodatek č. 
l k veřejnoprávní smlouvě ve znění: 
V čl. I. odst. 1) a 2): 
„Propojení dvou částí obce chodníkem“, účel dotace – výstavba chodníku a nasvětlení přechodu 
pro chodce. 
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V čl. III. bude vložen odst. 20) 
Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace stavební povolení na projekt vymezený v čl. 
I. odst. 1) této smlouvy do 29. září 2017. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/405/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Změnu názvu projektu a účelu dotace poskytnuté obci Sadová – 16POV02. 
 
 
II. Doporu čuje 
      Změnu názvu projektu a účelu dotace poskytnuté obci Sadová – 16POV02 
      zastupitelstvu ke schválení. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
   
 
 
K bodu 14. 
Změna typu dotace poskytnuté obci Synkov – Slemeno – 16POV02 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh na změnu typu dotace obce Synkov – Slemeno projektu 
Komunikace U mlýna II. etapa – úsek a). Obec požádala poskytovatele dotace o  rozšíření 
projektu o část b) projektu. Jedná se o jeden souvislý tah místní komunikace, který by byl kompletně 
dokončen. Dojde tak k vyššímu efektu vlivem dvojnásobné délky vybudované komunikaci oproti 
původnímu záměru bez nutnosti navýšení finančních prostředků na dotaci. Po této komunikaci navíc 
vede cyklotrasa č. 4311 a dojde tak k odstranění nebezpečného místa na této cyklotrase a jediného 
šotolinového úseku. Situační plánek doložen. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/406/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Změnu typu dotace poskytnuté obci Synkov – Slemeno – 16POV02. 
 
II. Doporu čuje 
     Změnu typu dotace poskytnuté obci Synkov – Slemeno – 16POV02 zastupitelstvu ke 
     schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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Hlasování: Pro: 7  
                   Proti: 0 
                   Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 15 
Změna typu dotace poskytnuté obci Libel – 16POV01 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost obce Libel na změnu typu dotace z neinvestiční na 
investiční a neinvestiční projektu „Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Libli“   
 
Navrhovaná změna – investiční dotace ve výši 70 050 Kč a navrhovaná změna – neinvestiční 
dotace ve výši 163 450 Kč, tj. celkem 233 500 Kč, při zachování procentuálního podílu 49,99 % - 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/407/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Změnu typu dotace poskytnuté obci Libel – 16POV01 
 
II. Doporu čuje 
     Změnu typu dotace poskytnuté obci Libel – 16POV01 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 16. 
Změna typu dotace poskytnuté obci Radvanice – 16POV02 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost na změnu typu dotace obce Radvanice na projekt „Oprava 
místní komunikace Radvanice – lokalita Studénka“ z neinvestiční na investiční. 
 
Navrhovaná změna – investiční dotace ve výši 600 000 Kč při zachování procentuálního podílu 
21,08 % - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/408/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Změnu typu dotace poskytnuté obci Radvanice – 16POV02 
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II. Doporu čuje 
     Změnu typu dotace poskytnuté obci Radvanice – 16POV02 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 17. 
Změna typu dotace poskytnuté obci Říčky v Orlických horách – 16POV01 -  Ing. Bc. 
Mejstřík, DiS. 
 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost na změnu typu dotace obce Říčky v Orlických horách na 
projekt „Pořízení občanské vybavenosti pro obec Říčky v Orlických horách“  z neinvestiční na 
investiční a neinvestiční. 
Navrhovaná změna – investiční dotace ve výši 25 824 Kč a navrhovaná změna – neinvestiční 
dotace ve výši 153 976 Kč, tj. celkem 179 800 Kč, při zachování procentuálního podílu 49,99 % - 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/409/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Změnu typu dotace poskytnuté obci Říčky v Orlických horách – 16POV01. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Změnu typu dotace poskytnuté obci Říčky v Orlických horách – 16POV01 zastupitelstvu 
      ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 18. 
Změny termínů realizace projektů ÚP- Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh změn termínů realizace projektů ÚP. 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením číslo ZK/22/1575/2011 v roce 2011, číslo 
ZK/26/1876/2012 v roce 2012, číslo ZK/6/304/2013 v roce 2013, usnesením číslo ZK/14/831/2014 
v roce 2014 a usnesením číslo ZK/21/1403/2015 ze dne 11. 5. 2015 schválilo obcím poskytnutí 
dotací z krajského dotačního programu RRD03, který je určen na pořízení a aktualizace územních 
plánů obcí.   
Zároveň byly doručeny žádosti obcí, jejichž projekty byly podpořeny dotací v letech 2008 a 2009  
a dosud ještě nebyly ukončeny. 
Vzhledem k náročnému a zdlouhavém procesu při tvorbě a vydání územního plánu obce - 
nevyřešené pozemkové úpravy, negativní stanoviska dotčených orgánů, vznesené připomínky při 
veřejném projednávání, přetížená kapacita pořizovatele, předkládá oddělení krajských dotací 
seznam obcí, které požádaly o prodloužení doby realizace projektu. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/410/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Změny termínů realizace projektů územních plánů. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Změny termínů realizace projektů územních plánů zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 19. 
Změna smlouvy – obec Střevač - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost obce Střevač o změnu předčíslí bankovního účtu. 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/28/1970/2016 ze dne 9. 5. 2016 bylo 
schváleno poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč obci Střevač na realizaci projektu 16RRD03-0004 
„Územní plán Střevač“.  
Po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje bylo zjištěno,  
že příjemce dotace uvedl v žádosti o dotaci špatné předčíslí bankovního účtu. 
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USNESENÍ VRRCR/37/411/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Změnu smlouvy obce Střevač. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Změnu smlouvy obce Střevač zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 20. 
Změna ve schválené dotaci na individuální účel – obec Bernartice - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost obce Bernartice na změnu ve schválení dotaci na 
individuální účelu – posun termínu plnění. 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/30/2043/2016 ze dne 20. 6. 2016 bylo 
schváleno poskytnutí dotace na individuální účel pro obec Bernartice na realizaci projektu s názvem 
„Revitalizace hřbitova v Bernarticích“. 
Obec Bernartice požádala o schválení změn v projektu ještě před uzavřením smlouvy – posun 
termínu plnění z 1. 8. 2015-31. 8. 2017 na 1. 8. 2015-30 12. 2017.  
 

 
USNESENÍ VRRCR/37/412/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Změnu ve schválené dotaci na individuální účel – obec Bernartice 
 
 
II. Doporu čuje 
     Změnu ve schválené dotaci na individuální účel – obec Bernartice zastupitelstvu ke  
     schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 21. 
Poskytnutí dotací na individuální účel - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byl dodatečně zaslán materiál s návrhy na poskytnutí dotací na individuální účel.  
 
Finanční prostředky budou uvolněny z kapitoly 48 – Dotační fond (odvětví Individuální dotace) ve 
výši 37.250.000 Kč v rámci III. změny rozpočtu, 1.284.000 převodem mezi odvětvími v rámci 
dotačního fondu, 350.000 převodem z kapitoly 39 do dotačního fondu a 300.000 již schválených do 
dotačního fondu v rámci I. změny rozpočtu na rok 2016.  
Projekty jsou rozděleny podle jejich finančního krytí v rozpočtu KHK na ty, uvedené v části A, 
které jsou doporučeny ke schválení poskytnutí dotace a projekty, uvedené v části B jsou 
doporučeny ke schválení neposkytnutí dotace.  
 
A – projekty doporučené ke schválení poskytnutí dotace -  tabulka 

 
B – projekty doporučené k neschválení poskytnutí dotace -  tabulka 

 
VRRCR bylo doporučeno, aby v nadcházejícím volebním období bylo k poskytování dotací na 
individuální účel přistoupeno systémově a tím tak byla minimalizována potřeba podpor na 
individuální účel.  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/413/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Poskytnutí dotací na individuální účel. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Poskytnutí dotací na individuální účel zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 22. 
Aktualizace Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike 
produktů“ – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena druhá Aktualizace Nadregionální strategie Královéhradeckého 
kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů. 
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Cílem tohoto dokumentu je zajistit připravenost realizace dálkových cyklotras a doprovodné 
infrastruktury na území Královéhradeckého kraje pro čerpání z evropských či národních fondů 
v období 2014-2020 a umožnit tak další rozvoj území.  

S ohledem na dosavadní kvalitní průběh realizace strategie pokračujeme v plnění strategie s jedním 
garantem, a to s Královéhradeckou labskou o.p.s.  Celkový aktuální přehled naplňování 
strategie a stav na jednotlivých dálkových trasách je uveden v příloze č. 2. 

Aktualizace strategie nemá přímý dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje. Nicméně k jejímu 
dalšímu úspěšnému naplňování je nezbytná finanční podpora prostřednictvím vyhlašovaného 
dotačního titulu  - Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v 
Královéhradeckém kraj a schválení smlouvy o závazku veřejné služby včetně finančního plnění 
mezi Královéhradeckým krajem a Královéhradeckou labskou o.p.s. na zajištění činností vedoucích 
k úspěšné realizaci celé strategie.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/414/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Aktualizaci Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike 
    produktů. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Aktualizace Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a 
     bike produktů zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 23. 
Memorandum o spolupráci na produktu „Pískovcová skalní města ČR“ – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR bylo předloženo Memorandum o spolupráci na produktu „Pískovcová skalní 
města ČR“. 
 
Cílem projektu je vytvoření národního konkurenceschopného produktu „Pískovcová skalní města 
České republiky“, který bude sdružovat nabídku jednotlivých regionů, v nichž se nachází skalní 
města (tj. kraje Královéhradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký). Záměrem je vytvoření silné 
marketingové značky konkurenceschopného národního produktu pískovcových skalních měst ČR 
využitelné v oblasti cestovního ruchu pro domácí i zahraniční trh. Produkt si vybuduje dlouhodobé 
a stabilní postavení národního produktu a bude zařazen do marketingových aktivit na národní 
úrovni.  
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Tyto aktivity zahrnují především: 

1) koordinace produktu – jednání a koordinace zapojených partnerů, tvorba strategického a 
akčního plánu pro produkt, vedení pracovní skupiny produktu 

2) tvorba webových stránek – plnění a aktualizace webu, práce na propojení webů jednotlivých 
destinací 

3) práce s partnery – jednání, komunikace, setkávání s partnery a dalšími potenciálními 
partnery, jednání se zahraničními partnery 

4) marketing a PR produktu – péče o kvalitní marketing produktu, inzerce, účast na veletrzích, 
realizace propagačně-prezentačních akcí, koordinace PR s jednotlivými destinacemi, péče o 
facebookový profil produktu, tvorba a naplňování marketingové strategie produktu, 
databáze kontaktů, realizace fam a press tripů na podporu produktu, spolupráce s médii atd.  

5) další aktivity – vydávání elektronického bulletinu skalních měst, tvorba PR článků, vydávání 
tiskovin a další aktivity v rámci projektu. 
 

 
Finanční podpora by byla kraji poskytována v letech 2016 – 2018, poté se předpokládá 
samofinancovatelnost projektu. Předpokládaná výše finanční podpory činí celkem 300 000 Kč 
ročně za čtyři kraje. Po vzájemné dohodě krajů je tato podpora rozdělena takto: 
 
Královéhradecký kraj – 100 000 Kč  
Liberecký kraj – 75 000 Kč 
Ústecký kraj – 75 000 Kč 
Středočeský kraj – 50 000 Kč 
 
Financování ve výši 100 000 Kč ročně v letech 2016 – 2018 bude zajištěno prostřednictvím kap. 48 
– Dotační fond KHK. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/415/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Memorandum o spolupráci na produktu „Pískovcová skalní města ČR“.  
 
 
II. Doporu čuje 
     Memorandum o spolupráci na produktu „Pískovcová skalní města ČR“ zastupitelstvu ke 
     schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 24. 
Pověření ZOO Dvůr Králové a.s. k plnění závazku veřejné služby a Smlouva o poskytnutí 
služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s. – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR bylo předloženo Pověření ZOO Dvůr Králové a.s. k plnění závazku veřejné služby 
a Smlouva o poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.“. 
 
Královéhradecký kraj každoročně poskytuje finanční podporu Zoologické zahradě ve Dvoře 
Králové (ZOO Dvůr Králové a. s.), formou vyrovnávací platby, účelově vymezenou na provoz 
zoologické zahrady. S ohledem na skutečnost, že poskytování provozních dotací může být spojeno 
s rizikem z pohledu zakázané veřejné podpory, je tato situace řešena uzavřením smlouvy o 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.  
Rozsah služeb poskytovaných ZOO Dvůr Králové a.s. je pro území Královéhradeckého kraje 
jedinečný a svým posláním a činností v souladu s právem Evropských společenství naplňuje 
definici služby obecného hospodářského zájmu. 
Doposud byla podpora udělována formou vyrovnávací platby na základě uzavírání nové smlouvy 
každý rok. Pravidla SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU umožňují pověřit 
poskytovatele plněním služby obecného hospodářského zájmu na 10 let. S ohledem na snížení 
administrativní zátěže spojené s každoročním uzavíráním a schvalováním nové smlouvy a pro 
zajištění určité stability poskytovatele služby navrhujeme tuto lhůtu využít a smlouvu uzavřít do 31. 
12. 2026. O konkrétní výši podpory formou vyrovnávací platby bude nadále každoročně rozhodovat 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na základě analýzy podkladů dodaných poskytovatelem 
služby, např. výroční zprávy, účetní závěrky a další dokumenty. 
Pro rok 2017 bude navržena vyrovnávací platba ve výši 50 000 000 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/416/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Pověření ZOO Dvůr Králové a.s. k plnění závazku veřejné služby a Smlouva o poskytnutí  
   služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Pověření ZOO Dvůr Králové a.s. k plnění závazku veřejné služby a Smlouva o poskytnutí  
     služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s. zastupitelstvu ke  
     schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 



 Strana 20 (celkem 22) 

K bodu 25. 
Studie rozvoje kongresové a incentivní turistiky v Královéhradeckém kraji – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena Studie rozvoje kongresové a incentivní turistiky 
v Královéhradeckém kraji. 
 
Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením č. RK/28/1252/2015 ze dne 25. 9. 2015 schválila 
vznik Hradec Králové Region Convention Bureau (dále HKRCB) a pověřila vykonáváním funkce 
regionální kanceláře HKRCB Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. (dále jen HKVS). 
Hlavní náplní a činností HKRCB je propagace Královéhradeckého kraje jako kongresové a 
incentivní destinace za účelem koordinace MICE činností v Královéhradeckém kraji a navýšení 
počtu MICE akcí v jednotlivých územích Královéhradeckého kraje. 
Královéhradecký kraj s HKRCB úzce spolupracuje na základě uzavřené Smlouvy o vzájemné 
spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a HKVS (dále jen smlouvy) a podílí se na koordinaci 
MICE aktivit. Jednou z aktivit stanovenou v Marketingovém plánu a činnosti HKRCB pro rok 2016 
bylo zpracování Studie rozvoje kongresové a incentivní turistiky v Královéhradeckém kraji jako 
základního strategického dokumentu (dále jen studie), kde jsou stanoveny hlavní směry rozvoje 
oblasti MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions/Events). Studii nechala zpracovat   
HKVS. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/37/417/2016   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Studii rozvoje kongresové a incentivní turistiky v Královéhradeckém kraji.  
 
 
II. Doporu čuje 
     Studii rozvoje kongresové a incentivní turistiky v Královéhradeckém kraji zastupitelstvu 
     vzít materiál na vědomí. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 26. 
Různé. 
 
 
K bodu 26.1. 
Změna ve veřejně prospěšném projektu podpořením v dotačních programech oblast 
regionální rozvoje – JSDH Hořice. 
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I. Bere na vědomí 
    Změna ve veřejně prospěšném projektu podpořením v dotačních programech oblast  
    regionální rozvoje – JSDH Hořice. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Změna ve veřejně prospěšném projektu podpořením v dotačních programech oblast  
     regionální rozvoje – JSDH Hořice zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 26.2. 
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu – obec Kněžnice. 
 
Členům VRRCR byla v den jednání předložena žádost obce Kněžnice, týkající se prodloužení 
termínu realizace projektu „Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu – č.p. 123“ do 31. 7. 
2017 namísto do 30. 11. 2016. 
Důvodem je požadavek stavebního úřadu, kdy byla obec nucena doplnit zamýšlený záměr o projet 
na venkovní bezbariérovou rampu, čímž dojde k většímu časovému zpoždění vlastní realizace.  
 
 
I. Bere na vědomí 
    Žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 7. 2017 obec Kněžnice. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 7. 2017 obec Kněžnice  
     zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
V závěru jednání VRRCR poděkoval pan předseda Bc Luska všem přítomným za dosavadní 
spolupráci a rovněž tak odboru RG. Stejně poděkovala za spolupráci Ing. Kudrnáčová, vedoucí 
odboru RG. 
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Po jednání VRRCR  následovala prohlídka pavilonu lvů a hrochů, následovala prohlídka SAFARI. 

 

 
 
Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska                                                        ……………………… 
 
Ověřovatel zápisu: MUDr. Pavel Trpák                                                ……………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Sobotka                                                        ……………………. 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                             ..…………………….        


