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 Zápis  
 
ze 14. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 2. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N 2 903 
v budově KÚ 
 
Přítomni:  Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, J. Gangur, J. Linek, 
                  Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák,  
                  I. Vodochodský                 
Omluveni: Ing. J. Sobotka, Ing. P. Kubát  
Nepřítomni:  
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, Mgr. Kudrnáčová - 

omluvena, Ing. Mejstřík, Ing. Rovenská, Ing. Kratochvílová, Mgr. V. Kunart – 
stážista, R. Fodorová   

                   
                                     
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 – 4 – Bc. Luska, R. Fodorová. 
4. Projednání návrhu projektů v POV 2014 – havarijní stav – R. Fodorová.  
5. Žádost místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují („Budoucnost oblastní vodní nádrže Rozkoš“) 

o změnu rozsahu využití dotace na zpracování dokumentace k územnímu řízení cyklostezky 
Rozkoš   - Ing. Rovenská. 

6. Pokračování realizace „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje oblasti cyklo, in-line 
a bike produktů“ – Ing. Rovenská. 

7. Založení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch – Ing. Rovenská. 
8. Veletrh a konference INFOTOUR – Ing. Kratochvílová. 
9. Rozdělení alokace krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního 

ruchu v roce 2014 – Ing. Mejstřík. 
10. 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/14/151/2014    
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: Miroslav Vlasák 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisů z 13. jednání VRRCR.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/14/152/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisů z 13. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 – 4 – Bc. Luska, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě podrobná důvodová zpráva k návrhu dotací 
z POV na rok 2014 v jednotlivých dotačních programech 1 – 4.  
Zároveň bylo předneseno stanovisko hodnotitelské komise, která připravila po předchozím 
posouzení a projednání návrhy jednotlivých podpor žadatelům o dotaci.  
Nejvíce pozornosti bylo věnováno dotačnímu programu 3 – podpora integrovaných projektů svazků 
obcí. Cílem pro doporučení výše podpory byly priority, které jsou součástí komentáře a smysluplné 
projekty. Nebyly podpořeny dílčí projekty jednotlivých členských obcí svazků. 
  
Předmětem projednání byly i změny administrativního charakteru -  názvů projektů a charakteru 
projektu investice – neinvestice.  
Dále návrh na prodloužení termínu realizace projektu u dotačního programu 4 - snížení zadluženosti 
obcí a DSO POV KHK na rok 2014 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, namísto původního termínu 
ukončení projektu do 30. 11. 2014. 
 
Pro rok 2014 bylo doporučeno k podpoře celkem 123 žádostí v objemu 23,2 mil. Kč s vytvořením 
rezervy. 
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ÚKOL: 
Z věcné diskuze vyplynul požadavek, týkající se udržitelnosti projektu po dobu 10-ti let u dotačního 
programu 3 – podpora integrovaných projektů svazků obcí. Navrhovaná udržitelnost projektu je 5 
let. 
Tento dotaz bude odborem RG konzultován a členové VRRCR budou vyrozuměni. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/14/153/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
 
   1. Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 – 4 dle tabulkových příloh. 
 
   2. Prodloužení termínu realizace projektu u dotačního programu 4 - snížení zadluženosti 
       obcí a DSO POV KHK na rok 2014 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, namísto původního  
       termínu ukončení projektu do 30. 11. 2014. 
 
   3. Změny administrativního charakteru -  názvů projektů a charakteru projektu investice –  
       neinvestice dle komentáře a tabulkových příloh. 
  
 
II. Doporu čuje 
 
1. Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 – 4 dle tabulkových příloh 

zastupitelstvu ke schválení.  
 
   2. Prodloužení termínu realizace projektu u dotačního programu 4 - snížení zadluženosti 
       obcí a DSO POV KHK na rok 2014 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, namísto původního  
       termínu ukončení projektu do 30. 11. 2014 zastupitelstvu ke schválení. 
 
   3. Změny administrativního charakteru -  názvů projektů a charakteru projektu investice –  
       neinvestice dle komentáře a tabulkových příloh. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 4. 
Projednání návrhu projektů v POV 2014 – havarijní stav – R. Fodorová.  
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě komentář k dotačnímu programu 1 a 2 s určením 
priority – havarijní stav. Tento požadavek vzešel ze závěrů hodnotitelské komise POV na rok 2014. 
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Komentované projekty jednotlivých žadatelů budou podléhat posouzení určené komise, následnému 
shlédnutí na místě samém a poté budou doporučeny k projednání ve VRRCR s následným návrhem 
na podporu. 
 
USNESENÍ VRRCR/14/154/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrhu projektů v POV 2014 DP 1 a DP 2 – havarijní stav k posouzení. 
II. Schvaluje 
     Komisi pro posouzení projektů v POV v DP 1 a DP 2 – havarijní stav  
     ve složení: 
 

Bc. Petr Luska předseda komise 
Ing. Hana Masáková člen komise 
Miroslav Vlasák člen komise 
Jiří Gangur náhradník 
Jaroslav Linek náhradník 
Ing. Pavel Louda náhradník 
Ing. Miroslav Mejstřík za odbor RG, oddělení KD 
Renata Fodorová za administrátora POV 

 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Žádost místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují („Budoucnost oblastní vodní nádrže 
Rozkoš“) o změnu rozsahu využití dotace na zpracování dokumentace k územnímu řízení 
cyklostezky Rozkoš   - Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky důvodová zpráva, týkající se žádosti MAS Mezi Úpou a 
Metuji o změnu rozsahu využití dotace na zpracování dokumentace k územnímu řízení cyklostezky 
Rozkoš. 
Zpracování dokumentace k územnímu řízení se v současné chvíli zpracovává. Rozhodnutím 
Zastupitelstva KHK (ZK/312/2013) byla subjektu přiznána dotace KHK ve výši 350 000,-Kč, jež 
má pokrýt maximálně 80% celkových nákladů. Výběrovým řízením na tuto dokumentaci byla 
částka snížena na 249 260,- Kč. V průběhu realizace projektu se však vyskytly nepředvídatelné 
okolnosti, které jsou nezbytné k zdárnému dokončení objednané dokumentace (viz příloha č. 1 – 
žádost o změnu využití dotace) a které nebyly zahrnuty do smlouvy. Jedná se tak o „biologické 
hodnocení dle § 67 zákona 114/1992“ v ceně 30 250,- Kč včetně DPH.  
Předkládáme tak návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (dodatkem č. 1 byl řešen pouze 
posun termínu realizace do 31. 5. 2014), který řeší změnu rozsahu využití dotace, nemající vliv na 
přiznanou částku dotace. 
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USNESENÍ VRRCR/14/155/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Žádost místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují („Budoucnost oblastní vodní nádrže  
    Rozkoš“) o změnu rozsahu využití dotace na zpracování dokumentace k územnímu řízení  
    cyklostezky Rozkoš. 
 
 
 II. Doporu čuje 
      Žádost místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují („Budoucnost oblastní vodní nádrže  
      Rozkoš“) o změnu rozsahu využití dotace na zpracování dokumentace k územnímu řízení  
      cyklostezky Rozkoš zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
   
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
 
K bodu 6. 
Pokračování realizace „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje oblasti cyklo, in-
line a bike produktů“ – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva, týkající se pokračování 
realizace „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje oblasti cyklo, in-line a bike produktů“. 
Průběh a stav realizace Nadregionální strategie je shrnut v příloze č. 3 -  Závěrečná zpráva za září 
až prosinec roku 2013. 
Odkaz na web: 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/regionalni-rozvoj/cyklodoprava/k-cilenejsimu-
rozvoji-uzemi-prispeje-zpracovana-_nadregionalni-strategie-kralovehradeckeho-kraje-v-oblasti-
cyklo--in-line-a-bike-produktu_-67281/  
 
 
USNESENÍ VRRCR/14/156/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Pokračování realizace „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje oblasti cyklo, in- 
   line a bike produktů“. 
 
II. Doporu čuje 
     Pokračování realizace „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje oblasti cyklo, in- 
     line a bike produktů“ zastupitelstvu ke schválení.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 7.  
Založení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch – Ing. Rovenská. 
 
 
Členům VRRCR byl zaslána v elektronicky důvodová zpráva, která komentuje založení Komise 
Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch.  
Královéhradecký kraj, jako koordinátor z hlediska turistické nabídky, velmi diverzního územního 
celku, již delší dobu naráží na problém spolupráce s partnery v oboru cestovního ruchu 
na strategické a metodické úrovni. Přílohou je jednací řád a složení komise. 
 

 
USNESENÍ VRRCR/14/157/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Založení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch. 
 
II. Doporu čuje 
     Založení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Veletrh a konference INFOTOUR – Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace Ing. Kratochvílovou o konání 15. ročníku 
Veletrhu cestovního ruchu a konferenci INFOTOUR ve dnech 14. – 15. 3. 2014 v Hradci Králové.  
Členům VRRCR byly předány pozvánky. 
 
Z věcné diskuze vyplynuly dotazy, týkající se finančních nákladů na tento veletrh. 
Odpověď je přílohou tohoto zápisu. 
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USNESENÍ VRRCR/14/158/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
     Informaci o konání veletrhu a konferenci INFOTOUR. 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Rozdělení alokace krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu v roce 2014 – Ing. Mejstřík. 
 
Členům VRRCR byla zaslána důvodová zpráva k rozdělení alokace krajských dotačních programů 
v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu v roce 2014. Ing. Mejstřík poskytl informaci 
k alokaci v oblasti regionálního rozvoje, kdy navrhuje přesun finančních prostředků z dotačního 
programu 03 – pořízená a digitalizace ÚP obcí do 1000 obyvatel, kde bylo předloženo pouze 11 
žádostí o dotaci a úspora činí 415 700 Kč. Tyto prostředky by byly použity na podporu dotačního 
programu 01 – Podpora hasičské techniky pro obce s JPO.  
Ing. Mejstřík navrhl k projednání žádost Klubu vojenské historie Odolov o.s. Úpice, podanou 
v oblasti cestovního ruchu v dotačním programu 05 -  Podpora muzeí čs. opevnění. Žadatel nad 
rámec možnosti pro poskytnutí dotace KÚ ve výši 90 000,- Kč, požaduje částku 60 000,- Kč jako 
příspěvek k úhradě nákladů vlastního podílu.  
Z věcné diskuze vyplynulo, že nastavená pravidla pro poskytování dotací jsou pro každého žadatele 
závazná. VRRCR doporučuje řádné poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč a o částku 60 000,- Kč 
požádat po předchozím projednání s 1. náměstkem hejtmana o poskytnutí daru. V současné době 
není žádný finanční zdroj v dotačním fondu, ze kterého by požadovaná částka ve výši 60 000,- Kč 
mohla být poskytnuta. 
 
Z předloženého návrhu alokací vyplývá, že se jedná o návrh, který může být na základě rozhodnutí 
VRRCR změněn v čase, kdy bude znám počet podaných žádostí a finanční objem požadovaných 
dotací v dalších jednotlivých dotačních programech. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/14/159/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Rozdělení alokace krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a  
   cestovního ruchu v roce 2014. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
Příloha: Informace k veletrhu 
 
 
 
 
Příští jednání  - VRRCR 25. 3. 2014 v 9,30 hodin 
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                  ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                        .…………………………                                                     


