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 Zápis 
 
z 15. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 25. 3. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P 1 906 v budově KÚ 
 
Přítomni:  Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Kubát,  
Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák,  
M. Vlasák, I. Vodochodský                 
Omluveni: J. Linek, Ing. P. Louda, 
Nepřítomni:  
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová, Ing. Mejstřík, 

Ing. Rovenská, Ing. Kratochvílová, R. Zelenka, RNDr. Z. Kučerová, Ph.D., Ing. 
L. Mlejnek, R. Fodorová                   

                                     
Program:  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Prezentace Krajské hospodářské komory KHK – poskytnutí účelové neinvestiční dotace 1 mil. 

Kč v roce 2013 a návrh na uzavření smlouvy pro rok 2014 -  Ing. Rovenská, Radek Zelenka, 
ředitel KHK. 

4. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 – Ing. Rovenská a zástupci CIRI – 
RNDr. Z. Kučerová, Ph.D., Ing. L. Mlejnek. 

5. Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 a 2, havarijní stavy – Bc. Luska, R. 
Fodorová. 

6. Návrh příjemců podpory z dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2014 – 
Ing. Mejstřík. 
14RRD02 Podpora svazků obcí 
14RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel 
14RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech  

7. Návrh příjemců podpory z dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2014 – Ing. 
Mejstřík. 
14CRG01  Úprava lyžařských běžeckých tras 
14CRG05 Podpora muzeí československého opevnění 

8. Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí KHK na 
rok 2014 – Ing. Mejstřík. 

9. Aktuální informace o poskytnutých půjčkách krajem – Ing. Rovenská.  
10. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v režimu de minimis na provoz turistického informačního 

centra města Hradec Králové provozovaného společně s Královéhradeckým krajem – Ing. 
Rovenská.  

11. Informace o zřízení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch – Ing. Rovenská.  
12. Žádost MAS Mezi Úpou a Metují – „Budoucnost oblastní vodní nádrže Rozkoš“ o změnu 

rozsahu využití dotace a prodloužení termínu realizace na zpracování dokumentace k územnímu 
řízení cyklostezky Rozkoš – Ing. Rovenská.  

13. Žádost Klubu českých turistů (KČT) na dofinancování údržby pěších tras, pásových cyklotras a 
silničních cyklotras v Královéhradeckém kraji – Ing. Rovenská.  

14. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Královéhradeckým 
krajem a městem Hradec Králové – Ing. Rovenská. 

15. Vyhodnocení veletrhů cestovního ruchu 2014 – Ing. Rovenská. 
16. Projednání dokumentů pro ustanovení ESÚS – stanovy a úmluva – Mgr. Kudrnáčová. 
17. Různé. 
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17.1. Porušení rozpočtové kázně ze strany Města Železnice – účelová dotace na projekt 
        s názvem „Železnice – přechod přes II/286“ – Ing. Mejstřík. 

17.2. Protokoly o účelovém a časovém vymezení poskytnuté účelově vázaného příspěvku pro 
       CIRI – Ing. Rovenská. 

 
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/15/160/2014    
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: Ivan Vodochodský 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisů z 14. jednání VRRCR.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/161/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisů z 14. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 3. 
Prezentace Krajské hospodářské komory KHK – poskytnutí účelové neinvestiční dotace 1 mil. 
Kč v roce 2013 a návrh na uzavření smlouvy pro rok 2014 -  Ing. Rovenská, Radek Zelenka, 
ředitel KHK. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta v elektronické podobě důvodová zpráva o činnosti Krajské 
hospodářské komory KHK za rok 2013 z poskytnuté účelové dotace ve výši 1,0 mil. Kč z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, která byla na samotném jednání prezentována. 
 
Královéhradecký kraj vyčlenil ve svém rozpočtu na rok 2014 částku 1,0 mil. Kč, která bude 
v letošním roce poskytnuta formou účelové neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře 
Královéhradeckého kraje (dále jen „Komora“). Výše uvedená dotace je určená na vzájemně 
odsouhlasené aktivity požadovaných služeb od Komory, zvláště v oblasti podnikání, cestovního 
ruchu, zastupování ve styku se zahraničními obchodními partnery, účasti ve výborech, sekcích 
apod. 
Pro rok 2014 předkládá Komora návrh aktivit a jejich konkrétních výstupů: 
 

� Konzultační, poradenský a informační servis, Informační systém pro podnikatele 
� Komora jako spojovací článek mezi politickými představiteli kraje a podnikateli, práce se 

zahraničím a přijímání zahraničních delegací 
� Rozvoj cestovního ruchu 
� Účast ve výborech, komisích a odborných sekcích 
� Oblast vědy, výzkumu a inovací  
� Databáze subjektů průmyslových odvětví  

 
 
 
Z věcné diskuze vyplynul návrh na navýšení účelové neinvestiční dotace Krajské hospodářské 
komoře na rok 2014, minimálně, jak tomuto bylo v předchozích letech, tj. na 2,0 mil. Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/162/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   1. Prezentaci o činnosti Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje za rok 
       2013. 
 
   2. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1,0 mil Kč na rok 2014. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1,0 mil Kč na rok 2014 
     zastupitelstvu ke schválení.  
 
   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 4. 
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 – Ing. Rovenská a zástupci CIRI – 
RNDr. Z. Ku čerová, Ph.D., Ing. L. Mlejnek. 
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě komentář ke Strategii rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2014 – 2020. Tato strategie byla následně prezentována.  
Členové VRRCR se mohou s aktuálními dokumenty seznámit na odkazu webových stránek 
www.strategie2020.cz  (návrh finální  verze + 5 příloh  - aktuality - březen 2014). 
 
Úvod k prezentaci přednesla dr. Kučerová, které seznámila přítomné členy VRRCR 
s harmonogramem dosavadních činností na strategii v jednotlivých kapitolách: 

� Tvorba a východiska strategie 
� Analytická část 
� Návrhová část 
� Implementace a monitoring 
� Horizontální témata 

 
Poté pokračoval Ing. Mlejnek, který seznámil přítomné se strukturou SRK 2014 – 2020. 
 
VIZE do roku 2020 „Královéhradecký kraj, místo pro kvalitní život“ 
Královéhradecký kraj jako atraktivní, dynamický, ek onomicky silný a sociálně stabilní region 
s vysokou životní úrovní srovnatelnou s vyspělými regiony sjednocené Evropy 
a s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje a s úctou k tradicím. 
 

� Konkurenceschopnost a inovace 
� Dopravní dostupnost a mobilita 
� Veřejné služby a občanská společnost  
� Environmentální prostředí a sítě 
� Vyvážený rozvoj a správa regionu 

 
Jednotlivá zaměření jednání kulatých stolů – odborné pracovní skupiny: 

� Energie a energetika 
� Výzkum, inovace a podnikání 
� Cestovní ruch, kultura, sport a volný čas 
� Vzdělávání a zaměstnanost 
� Doprava 
� Životní prostředí a zemědělství 
� Sociální služby, zdravotnictví a bezpečnost 
� Územní a veřejná správa 

 
K oddílu čerpání dotací z rozpočtu kraje lze konstatovat, že nejvíce jsou podpořeny dotační 
programy v oblasti vodního hospodářství, programu obnovy venkova a kultury a památková péče. 
Celkový objem finančních prostředků v jednotlivých dotačních programech má od roku 2008 až 
dosud klesající tendenci. 
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Dále byly představeny výsledky dotazníkového šetření ve všech oblastech. 
 
Závěr:  
Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020 předložena 7. 4. 2014 do RK a 28. 4. 2014 do ZK. 
Program rozvoje KHK 2014 – 2016 do úrovně opatření a aktivit vazba na operační programy 
(dotace EU) a dotační strategii KHK (dotace KHK) www.cirihk.cz všechny podklady a výstupy 
dostupné na www.strategie2020.cz. 
Dotazy, náměty a připomínky posílat na rozvoj@cirihk.cz. 
 
Z věcné diskuze bylo upozorněno na ta problémová území, které mají méně výhodné podmínky, tj. 
velká katastrální plocha, nízký počet obyvatel, nízký rozpočet – vazba na příjmy obce na počet 
trvale žijících obyvatel, objem nutných služeb, které nelze z daného rozpočtu pokrýt.   
 
Vzhledem k tomu, že SRK je strategický dokument, který v současné době je ve finální podobě, 
bude nutné zaměření výše citovaného problému do souvisejícího dokumentu a to je PRK.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/163/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020. 
 
II. Doporu čuje 
     Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
  
Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 5. 
Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 a 2, havarijní stavy – Bc. Luska, R. 
Fodorová. 
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky důvodová zpráva, která popisuje stav shlédnutých 
projektů v dotačním programu 1 a 2 POV v havarijním stavu. Celkem z vytipovaných 17 projektů 
bylo navštíveno 10 projektů. V podrobném komentáři byly popsány stavy projektů mateřských škol 
a místních komunikací s kvalifikovaným doporučením. 
 
Po následném projednání finančních možností z rozpočtu Královéhradeckého kraje bylo 
doporučeno k podpoře 8 projektů a to 5 MŠ a 3 místní komunikace. Výjimkou k podpoře je projekt 
MŠ obce Vidochov, který je v havarijním stavu – sociální a hygienické zařízení. Žádost je doložena 
fotodokumentací a stanoviskem hygieny.  
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Vzhledem k časové tísni nemohl být tento projekt shlédnut na místě samém, přesto z doložené 
dokumentace bylo doporučeno, aby tento havarijní stav byl podpořen v požadované výši 135 000 
Kč. 
 
Přehled podpořených projektů: 
 
DP 1  

Obec Návrh dotace  
v Kč Projekt 

Stěžery 287 000 MŠ kuchyň, hygienické nedostatky, porušování norem 
Dobřenice 315 600 MŠ zateplení, výměna oken, energetická opatření 
Chomutice 600 000 MŠ požární požadavky, únikové cesty, schodiště 
Hejtmánkovice 414 900 MŠ krovy, krytina, tepelné ztráty – energetická opatření 
Vidochov  x) 135 000 MŠ hygienické nedostatky, rozvody vody a odpadů 
Celkem     1 752 500  
 
DP 2 

Obec Návrh dotace  
v Kč Projekt 

Humburky 586 000 Místní komunikace 
Česká Čermná   560 000 Místní komunikace 
Vestec 300 000 Místní komunikace 
Celkem 1 446 000  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/164/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 a 2, havarijní stavy dle přiložené 
     tabulky. 
 
DP 1 

Obec Návrh dotace  
v Kč Projekt 

Stěžery 287 000 MŠ kuchyň, hygienické nedostatky, porušování norem 
Dobřenice 315 600 MŠ zateplení, výměna oken, energetická opatření 
Chomutice 600 000 MŠ požární požadavky, únikové cesty, schodiště 
Hejtmánkovice 414 900 MŠ krovy, krytina, tepelné ztráty – energetická opatření 
Vidochov  x) 135 000 MŠ hygienické nedostatky, rozvody vody a odpadů 
Celkem     1 752 500  
 
DP 2 

Obec Návrh dotace  
v Kč Projekt 

Humburky 586 000 Místní komunikace 
Česká Čermná   560 000 Místní komunikace 
Vestec 300 000 Místní komunikace 
Celkem 1 446 000  
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 II. Doporu čuje 
      Návrh dotací POV 2014 v dotačních programech 1 a 2, havarijní stavy dle přiložené 
      tabulky zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
DP 1   

Obec Návrh dotace  
v Kč Projekt 

Stěžery 287 000 MŠ kuchyň, hygienické nedostatky, porušování norem 
Dobřenice 315 600 MŠ zateplení, výměna oken, energetická opatření 
Chomutice 600 000 MŠ požární požadavky, únikové cesty, schodiště 
Hejtmánkovice 414 900 MŠ krovy, krytina, tepelné ztráty – energetická opatření 
Vidochov  x) 135 000 MŠ hygienické nedostatky, rozvody vody a odpadů 
Celkem     1 752 500  
 
 
DP 2 

Obec Návrh dotace  
v Kč Projekt 

Humburky 586 000 Místní komunikace 
Česká Čermná   560 000 Místní komunikace 
Vestec 300 000 Místní komunikace 
Celkem 1 446 000  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 6. 
Návrh příjemců podpory z dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2014 – 
Ing. Mejstřík. 
14RRD02 Podpora svazků obcí 
14RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel 
14RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech  
 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva k návrhu příjemců podpor 
z dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje na rok 2014. 
 
14RRD02 Podpora svazků obcí 
 
Přijato celkem 31 žádostí o dotaci. 
Alokovaná částka 1 324 000 Kč. 

Podpořeno 31 žádostí v objemu 1 324 000 Kč. 
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USNESENÍ VRRCR/15/165/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh příjemců podpory z dotačního programu 14RRD02 Podpora svazků obcí na rok  
   2014 dle přiložené tabulky. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Návrh příjemců podpory z dotačního programu 14RRD02 Podpora svazků obcí na rok  
     2014 dle přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
14RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel 
 
Přijato celkem 11 žádostí o dotaci. 
Alokovaná částka 1 280 000 Kč. 

Podpořeno 11 žádostí v objemu 1 280 000 Kč. 

 
 
USNESENÍ VRRCR/15/166/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh příjemců podpory z dotačního programu 14RRD03 Pořízení a digitalizace územních  
   plánů obcí do 1000 obyvatel na rok 2014 dle přiložené tabulky. 
 
II. Doporu čuje 
     Návrh příjemců podpory z dotačního programu14RRD03 Pořízení a digitalizace územních  
     plánů obcí do 1000 obyvatel na rok 2014 dle přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení.  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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14RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech  
 
Přijato celkem 4 žádosti o dotaci. 
Alokovaná částka 500 000 Kč. 

Podpořeno 4 žádostí v objemu 500 000 Kč. 

 
 
USNESENÍ VRRCR/15/167/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh příjemců podpory z dotačního programu14RRD06 Propagace cyklobus   
   v turistických regionech na rok 2014 dle přiložené tabulky. 
 
II. Doporu čuje 
     Návrh příjemců podpory z dotačního programu14RRD06 Propagace cyklobus   
     v turistických regionech na rok 2014 dle přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 7.  
Návrh příjemců podpory z dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2014 – 
Ing. Mejstřík. 
14CRG01  Úprava lyžařských běžeckých tras 
14CRG05 Podpora muzeí československého opevnění 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva k návrhu příjemců podpor 
z dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na rok 2014. 
 
 
14CRG01  Úprava lyžařských běžeckých tras 
 
Přijato celkem 12 žádostí o dotaci. 
Alokovaná částka 1 650 000 Kč. 

Podpořeno 12 žádostí v objemu 1 650 000 Kč. 
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USNESENÍ VRRCR/15/168/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh příjemců podpory z dotačního programu 14CRG01  Úprava lyžařských běžeckých 
   tras dle přiložené tabulky. 
 
 
II. Doporu čuje 
     Návrh příjemců podpory z dotačního programu 14CRG01  Úprava lyžařských běžeckých 
     tras dle přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
14CRG05 Podpora muzeí československého opevnění 
 
Přijato celkem 7 žádostí o dotaci. 
Alokovaná částka 561 853 Kč  + 60 000  Kč spolupodíl  KVH Odolov o.s. 

Podpořeno 6 žádostí v objemu 471 853 Kč bez žádosti KVH Odolov o.s. 

(Vyčleněné  finanční prostředky 150 000 Kč z kapitoly 48 pro poskytnutí účelové dotace pro 
KVH Odolov o.s., tato částka je celková výše nákladů projektu žadatele). 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/169/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh příjemců podpory z dotačního programu 14CRG05 Podpora muzeí československého  
   opevnění dle přiložené tabulky. 
 
 
II. Doporu čuje 

1. Návrh příjemců podpory z dotačního programu 14CRG05 Podpora muzeí  
      československého opevnění dle přiložené tabulky zastupitelstvu ke schválení. 

     
2. Přesun částky 150 000 Kč z kapitoly 48 do kapitoly 39 na poskytnutí účelové dotace pro 

KVH Odolov o.s. zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
Z jednání se omluvil I. Vodochodský. 
 
 
 
K bodu 8. 
Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí KHK na 
rok 2014 – Ing. Mejstřík. 
 
Členům VRRCR byla zaslána v elektronické podobě důvodová zpráva k Pravidlům pro poskytování 
a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí KHK na rok 2014. 
 
Na základě sdělení MV ČR – GŘ HZS ČR obdržel Královéhradecký kraj do svého rozpočtu 
účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2014. Pro poskytnutí těchto 
finančních prostředků jsou stanoveny MV ČR – GŘ HZS ČR podmínky, které je třeba zapracovat 
do Pravidel pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014. Tyto pravidla jsou přílohou 
důvodové zprávy. Při přípravě pravidel byly respektovány podmínky MV ČR – GŘ HZS ČR a dále 
individuální potřeby Královéhradeckého kraje.  
Pro rok 2014 jsou nově pojmenovány oblasti tak, aby doplnili současnou koncepci 
Královéhradeckého kraje v oblasti dotací a bylo možné poskytnuté dotace zapracovat do 
administračního a monitorovacího systému PROFIS, přes který se v současné době administruje 
naprostá většina krajských dotačních programů. 
14JPO01 (bývalý účel 1) - výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. 
věcné prostředky požární ochrany) jednotek SDH vybraných obcí ve formě příspěvku na 
zabezpečení akceschopnosti 1) jednotky SDH obce kategorie JPO II – tabulka příjemců dotace je 
stanovena MV ČR – GŘ HZS ČR a je součástí pravidel. Celková částka rozdělená v tomto 
programu je 2.880.000 Kč. 
14JPO02 (bývalý účel 2) - mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím 
službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání 
v pracovním poměru dle části druhé, Hlavy II zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších přepisů. Tabulka příjemců je součástí pravidel a je stanovena z MV ČR – GŘ HZS 
KHK. Celková částka rozdělená v tomto programu je 1.000.000 Kč.  
14JPO03 (bývalý účel 3). 
 

a) R na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, 
a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných 
prostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, 
ochranné oděvy pro hasiče apod.). 
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b) výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné 
způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, 
specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací 
cvičení pořádaná HZS kraje, velitelské dny s veliteli jednotek SDH obcí na stanicích 
HZS krajů, velitelské dny s veliteli jednotek SDH obcí na stanicích HZS krajů (dále jen 
„velitelský den“).  

 
 

c) výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného 
operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod 

 
Celková alokovaná částka na tento program je 1.597.000 a dále je navýšena o 188.850 Kč (vratka 
dotace z roku 2013 do státního rozpočtu ČR). Tyto finanční prostředky budou rozděleny v souladu 
s pravidly. 
Finanční prostředky obdrží Královéhradecky kraj ze státního rozpočtu a budou alokovány na 
kapitole 39 regionální rozvoj a cestovní ruch v položce účelové neinvestiční dotace na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.  
Program 14JPO01, 14JPO02 a 14JPO03 písmeno c budou vyplaceny příjemcům stanovených podle 
pravidel po schválení usnesení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Zbylé finanční prostředky 
pro program 14JPO03 písmeno a-c) pak v souladu s pravidly na podzim 2014. 
 
Dle výše uvedených pravidel (viz bod) článku II. bod 14JPO03 písmeno B) Královéhradecký kraj 
hradí v souladu se zákonem z finančního příspěvku od MV ČR – GŘ HZS ČR výdaje za 
uskutečněné zásahy a to v souladu s podmínkami poskytnutých financí ze státního rozpočtu i 
v souladu s vlastními pravidly zpětně.  Tyto dotace na uskutečněné zásahy mimo obvod obce na 
základě výzvy operačního střediska HZS KHK jsou pak proplaceny z poskytnutých finančních 
prostředků na rok 2014 s použitím pravidel za rok 2013. 
 
Přidělení dotace na uskutečněné zásahy:  
 

Žádost Žadatel Celkové náklady Výdělek PHM Hasiva

1 Město Vrchlabí 1 679,70 0,00 1 679,70 0,00 

2 Město Libáň 6 748,00 0,00 6 747,80 0,00 

3 Obec Horní Maršov 2 322,00 0,00 2 322,00 0,00 

4 Město Třebochovice pod Orebem 8 390,00 0,00 8 182,00 208,00 

5 Městys Mladé Buky 9 237,50 5 767,00 3 470,50 0,00 

6 Obec Černilov 1 464,90 0,00 1 464,90 0,00 

7 Město Jaroměř 1 441,00 0,00 1 441,00 0,00 

8 Město Police nad Metují 591,00 0,00 591,00 0,00 

9 Městys Nový Hrádek 823,00 0,00 823,00 0,00 

10 Město Pec pod Sněžkou 855,40 0,00 855,40 0,00 

11 Město Solnice 2 970,70 0,00 2 970,70 0,00 

12 Město Hostinné 15 339,90 0,00 15 339,90 0,00 

13 Město Jičín 5 869,70 0,00 5 869,70 0,00 

14 Město Kostelec nad Orlicí 1 119,10 0,00 1 119,10 0,00 

15 Obec Hajnice 6 349,20 0,00 6 349,20 0,00 

16 Město Nechanice 1 405,30 0,00 1 405,30 0,00 

Celkové součty 66 606,40 5 767,00 60 631,20 208,00  
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USNESENÍ VRRCR/15/170/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
     1. Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí  
         KHK  na rok 2014. 
 

2.   Rozdělení finančních prostředků v programu 14JPO01 a 14JPO02 dle návrhu MV ČR 
 – GŘ HZS ČR. 

     
3. Rozdělení finančních prostředků na zásahy dle doporučení HZS KHK za období září – 

prosinec 2013. 
 

4. Přidělení dotace za uskutečněné zásahy v souladu s Pravidly za období září – prosinec 
2013. 

 
 
 
II. Doporu čuje 

1. Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí  
            KHK na rok 2014 zastupitelstvu ke schválení. 
   

2. Rozdělení finančních prostředků v programu 14JPO01 a 14JPO02 dle návrhu MV ČR 
 – GŘ HZS ČR zastupitelstvu ke schválení. 

 
3. Rozdělení finančních prostředků na zásahy dle doporučení HZS KHK za období září – 

prosinec 2013 zastupitelstvu ke schválení. 
 

4. Přidělení dotace za uskutečněné zásahy v souladu s Pravidly za období září – prosinec 
2013 zastupitelstvu ke schválení.  
 
 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Aktuální informace o poskytnutých půjčkách krajem – Ing. Rovenská 
 
Členům VRRCR byla zaslána důvodová zpráva o aktuálním stavu o poskytnutých půjčkách krajem.  
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Dále byl předložen Dodatek č. 1 k Dohodě o splátce s uznáním dluhu č. 2/2013 ze dne 7. 5. 2013 TJ 
Bruslařský klub Nová Paka, o. s., vyplývající ze žádosti jmenovaného klubu o odklad poloviny 
splátky, tj. 250 000 Kč s termínem do 31. 3. 2015. 
Současně byly předloženy k projednání nové dvě půjčky: 
 
1. Obec Olešnice v Orlických horách ve výši 6 630 703 Kč na nákup nové cisternové automobilové 
stříkačky. 
 
2. Obec Orlické Záhoří ve výši 5 391 203 Kč na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. 
 
Obě zápůjčky byly již schváleny a výše citované částky budou vráceny nejpozději do 10 pracovních 
dnů od přijetí finanční částky na účet obcí. 
 
 
Přehledová tabulka jednotlivých půjček 
 
 
Název dlužníka Výše 

nesplacené 
půjčky 
(Kč) 

Poznámka 

TJ Montas Hradec Králové o.s. 266 084 Dlužník pravidelně splácí dle dohodnutého splátkového 
kalendáře z dluhu 409.360 Kč. 
Čtvrtletní splátky 10.234 Kč. 
Úhrada trvá. Splatnost 2020. 

Vodovodní svaz Císařská studánka 
 

7 000 000 Splátkový kalendář půjčky ve výši 10.000.000 Kč na období 
10 let po 1.000.000 Kč. První dvě splátky realizovány. 
Úhrada trvá. Splatnost 30. 11.  2021. 

Místní akční skupina Splav, o.s. 
 

300 000  
Úhrada trvá. Splatnost do 30. 6. 2015 

Obec Humburky 2 000 000 Splatnost v pěti splátkách po 400.000 Kč/rok  (2014 -2018. 
Úhrada trvá. Splatnost do 30. 11. 2018. 

Fond mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis 

1 000 000 Úhrada trvá.  Splatnost 30. 06. 2015 
 

  Splatnost ve dvou splátkách po 500 000 Kč (2014 -2015) 

Život bez bariér, o.s. 1 000 000 Úhrada trvá. Splatnost do 31. 12. 2015 

TJ Bruslařský klub Nová Paka 250 000  Zbývá uhradit 500 000 Kč. 250 000 Kč do 31. 3. 2014. 
250 000 Kč do 31. 3. 2015 
Úhrada trvá. Splatnost do 31. 3. 2015 

Euroregion Glacensis 0 Splaceno 
 

 
 
Z věcné diskuze bylo navrženo, že půjčky, poskytnuté z rozpočtu kraje by měly být úročeny a to 
v případě, že bude jejich termín pro splacení prodlužován. Konkrétně, u dlužníka TJ Bruslařský 
klub Nová Paka, bylo doporučeno upravit v návrhu Dodatku č. 1 k Dohodě o splátce s uznáním 
dluhu konkrétní úročení, po předchozím projednání s odborem ekonomickým.  
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USNESENÍ VRRCR/15/171/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   1.  Aktuální informace o poskytnutých půjčkách krajem. 
 
   2. Dodatek č. 1 k Dohodě o splátce s uznáním dluhu č. 2/2013 ze dne 7. 5. 2013 TJ 
       Bruslařský klub Nová Paka, o.s. – první splátka ve výši  250 000 Kč  splatná v termínu  
       31. 3. 2014, druhá splátka ve výši 250 000 Kč splatná v termínu 31. 3. 2015. 
 
   3. Půjčky obce Olešnice v Orlických horách ve výši 6 630 703 Kč na nákup nové cisternové  
       automobilové stříkačky a obce Orlické Záhoří ve výši 5 391 203 Kč na nákup nové  
       cisternové automobilové stříkačky. 
 
 
II. Doporu čuje 
     1. Dodatek č. 1 k Dohodě o splátce s uznáním dluhu č. 2/2013 ze dne 7. 5. 2013 TJ 
          Bruslařský klub Nová Paka, o.s., první splátka ve výši  250 000 Kč  splatná v termínu  
          31. 3. 2014, druhá splátka ve výši 250 000 Kč splatná v termínu 31. 3. 2015  
          zastupitelstvu ke schválení.  
 
     2. Upravit v návrhu Dodatku č. 1 k Dohodě o splátce s uznáním dluhu č. 2/2013 ze dne   
          7. 5. 2013 TJ Bruslařský klub Nová Paka, o.s., konkrétní úročení, po předchozím 
          projednání s odborem ekonomickým.  
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v režimu de minimis na provoz turistického 
informačního centra města Hradec Králové provozovaného společně s Královéhradeckým 
krajem – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla zaslána důvodová zpráva o Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v režimu 
de minimis na provoz turistického informačního centra města Hradec Králové provozovaného 
společně s Královéhradeckým krajem. 
 
V roce 2012 byla poskytnuta účelová neivestiční dotace ve výši 250 000 Kč z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na provoz a vybavení turistického informačního centra.  
Jedná se o jediné informační centrum v Královéhradeckém kraji, kde turisté mohou získat 
kompletní informace o celém území Královéhradeckého kraje. 



 Strana 16 (celkem 24) 

Vzhledem k výhodnému umístění a zejména pak na základě vysoké návštěvnosti turistického 
informačního centra podložené statistickým šetřením, které je uvedeno v závěrečné zprávě a 
vyúčtování účelové dotace z roku 2013 byla schválena finanční podpora pro rok 2014 ve výši 
250 000 Kč.  
Z výše uvedeného je pro rok 2014 navrženo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 250 000 
Kč Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, s.r.o. Hradec Králové s rozdělením následovně: 

°  19 000 Kč - nájemné  
°  24 000 Kč - služby spojené s pronájmem 

°  15 000 Kč -  Telekomunikační služby (telefon, internet) 
° 180 000 Kč -  mzdové náklady (včetně pojištění a příspěvku na stravu)  
°   12 000 Kč - ostatní provozní náklady  

 
USNESENÍ VRRCR/15/172/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v režimu de minimis na provoz turistického  
   informačního centra města Hradec Králové provozovaného společně s Královéhradeckým  
   krajem ve výši 250 000 Kč. 
 
II. Doporu čuje 
     Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v režimu de minimis na provoz turistického  
     informačního centra města Hradec Králové provozovaného společně s Královéhradeckým  
     krajem ve výši 250 000 Kč zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11. 
Informace o zřízení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch – Ing. 
Rovenská.  
 
Členům VRRCR byla zaslána tabulka, která informuje o složení členské základny Komise Rady 
Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch.  
 
 
Rada Královéhradeckého kraje dne 10. 3. 2014 schválila zřízení této komise. První zasedání se 
uskuteční dne 25. 3. 2014 od 13:00 v zasedací místnosti N2.903 Karla Čapka.  
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USNESENÍ VRRCR/15/173/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Informaci o zřízení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro cestovní ruch a jejím  
   složení. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 12. 
Žádost MAS Mezi Úpou a Metují – „Budoucnost oblastní vodní nádrže Rozkoš“ o změnu 
rozsahu využití dotace a prodloužení termínu realizace na zpracování dokumentace 
k územnímu řízení cyklostezky Rozkoš – Ing. Rovenská.  
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky důvodová zpráva, týkající se žádosti MAS Mezi Úpou a 
Metují „Budoucnost oblastní vodní nádrže Rozkoš“ o změnu rozsahu využití dotace a prodloužení 
termínu realizace na zpracování dokumentace k územnímu řízení cyklostezky. 
Jedná se o změnu rozsahu využití dotace s prodloužením termínu realizace akce. 
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. Zde byl zjištěn výskyt 2 
živočichů a 2 rostlin, který si vyžádal další biologický průzkum, jehož předpokládaná cena činí 
58 000,- Kč vč. DPH. Tato skutečnost si vyžádá další dodatek č. 3 ke Smlouvě, tj. změna rozsahu 
využití dotace a zároveň její prodloužení termínu realizace do 30. 11. 2014. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/174/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Žádost MAS Mezi Úpou a Metují „Budoucnost oblastní vodní nádrže Rozkoš“ o změnu 
    rozsahu využití dotace a prodloužení termínu realizace na zpracování dokumentace  
    k územnímu řízení cyklostezky Rozkoš. 
 
 
 II. Doporu čuje 
      Žádost MAS Mezi Úpou a Metují „Budoucnost oblastní vodní nádrže Rozkoš“ o změnu 
      rozsahu využití dotace a prodloužení termínu realizace na zpracování dokumentace  
      k územnímu řízení cyklostezky Rozkoš zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 13. 
Žádost Klubu českých turistů (KČT) na dofinancování údržby pěších tras, pásových cyklotras 
a silničních cyklotras v Královéhradeckém kraji – Ing. Rovenská.  
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky důvodová zpráva k žádosti Klubu českých turistů (KČT) 
na dofinancování údržby pěších tras, pásových cyklotras a silničních cyklotras v Královéhradeckém 
kraji. 
Udržitelnost kvalitního systému značení pěších tras, pásových cyklotras a silničních cyklotras je 
důležitou podmínkou rozvoje cestovního ruchu v kraji. Jeho obnovou a údržbou se zabývá KČT, 
který je garantem tohoto značení a jehož produktem je toto značení. 
Pro letošní rok požádal KČT o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu a údržbu pěších, pásových 
cyklotras a silničních cyklotras v Královéhradeckém kraji ve výši 540 000 Kč. Z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje může být poskytnuta dotace neinvestiční dotace ve výši 500 000 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/175/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Žádost Klubu českých turistů (KČT) na dofinancování údržby pěších tras, pásových  
    cyklotras a silničních cyklotras v Královéhradeckém kraji. 
 
 
 II. Doporu čuje 
      Žádost Klubu českých turistů (KČT) na dofinancování údržby pěších tras, pásových  
      cyklotras a silničních cyklotras v Královéhradeckém kraji zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 14. 
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Královéhradeckým 
krajem a městem Hradec Králové – Ing. Rovenská. 
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Členům VRRCR byla zaslána elektronicky důvodová zpráva k návrhu na uzavření Smlouvy o 
spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové. 
 
Město Hradec Králové připravuje spuštění mobilní aplikace pro občany a návštěvníky města, která 
bude obsahovat také informace z oblasti cestovního ruchu. Jedním z podkladů pro tvorbu databáze 
této aplikace se mají stát i data, které shromažďuje Královéhradecký kraj v datovém skladu 
turistických informací. Audiovizuální a textová data se vztahují k turistickým objektům a cílům na 
území Hradce Králové a jeho okolí. Město Hradec Králové žádá o bezplatné poskytnutí těchto dat 
ke svému, rovněž bezplatnému použití v mobilní aplikaci.  
Pro vyřešení právního rámce problematiky byla připravena Smlouva o vzájemné spolupráci, která 
primárně řeší rozvojové projekty tvorby a provozování databází turistických informací. Smluvně je 
zde dále v obecné rovině deklarována vůle spolupracovat v celé oblasti cestovního ruchu.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/176/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi  
    Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové. 
 
 
 II. Doporu čuje 
      Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi  
      Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 15.  
Vyhodnocení veletrhů cestovního ruchu 2014 – Ing. Rovenská. 
 
Bod byl předřazen na začátek, z důvodů odchodu p. I. Vodochodského. 
 
Členům VRRCR byla zaslána elektronicky informace o vyhodnocení veletrhů cestovního ruchu 
2014. 
 
4 tuzemské veletrhy: 

• Regiontour Brno 
• Holiday World Praha 
• Infotour Hradec Králové 
• Euroregiontour  Jablonec n.N. 
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1 zahraniční veletrh 

• Slovakiatour Bratislava  
 
Náklady spojené s účastí na veletrzích – 1. Q 2014 
 
Regiontour    Brno                            868 595,00 Kč    (plocha 135 m2) 
Holiday World   Praha                      501 123,00 Kč    (plocha   80 m2) 
Infotour Hradec Králové                   272 076,00 Kč    (plocha   70 m2)  
Euroregiontour  Jablonec n.N.              26 002,-  Kč /k 17.3.2014  (plocha 12 m2) 
Slovakiatour Bratislava                          19 239,- Kč – výstavní pult v rámci expozice ČR  
                                                                         0,-  Kč – výstavní pult v rámci expozice  
                                                                                        Banskobystrického kraje 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/177/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Informaci o vyhodnocení veletrhů cestovního ruchu 2014. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 16. 
Projednání dokumentů pro ustanovení ESÚS – stanovy a úmluva – Mgr. Kudrnáčová. 
 
Vedoucí odboru RG Mgr. Kudrnáčová informovala členy VRRCR o ESÚS – Evropské seskupení 
územní spolupráce.   
 

� V realizace je nadále projekt „Strategie integrované spolupráce česko – polského 
příhraničí“, jehož hlavním výstupem bude strategie, jejíž cílem bude směr  česko – 
polské vzájemné spolupráce všech partnerů projektu – 9 partnerů 

� Uvedená strategie bude sloužit pro potřeby budoucího ESÚS „Nové Sudety“ s.r.o.  
� V současnosti jsou připravovány ke schválení orgány všech partnerů základní 

dokumenty (stanovy, úmluva). 
� Sídlo budoucího ESÚS Nové Sudety bude na území Polska – Jelení Hora. 
� Smyslem ESÚS Nové Sudety bude vyšší dimenze přeshraniční česko polské 

spolupráce, zejména v oblasti sociální, hospodářské soudržnosti, společenské, CR 
apod.  

� Na financování provozních výdajů se bude rovnoměrně podílet česká i polská strana 
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USNESENÍ VRRCR/15/178/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Informaci o projednaných dokumentech  - stanovy a úmluva pro ustanovení ESÚS. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 17. 
Různé. 
 
 
K bodu 17.1. 
Porušení rozpočtové kázně ze strany Města Železnice – účelová dotace na projekt s názvem 
„Železnice – přechod přes II/286“ – Ing. Mejstřík. 
 
Členům VRRCR byla dodatečně zaslána informace o porušení rozpočtové kázně ze strany Města 
Železnice – účelová dotace na projekt s názvem „Železnice – přechod přes II/286“. 
 
Dne 27. 12. 2013, tj. v řádném termínu, podal příjemce dotace Město Železnice vyúčtování dotace 
spolu s účetními doklady prokazujícími realizaci akce. Vyúčtování bylo schváleno administrátorem 
účelových dotací oddělení krajských dotací (dále jen „administrátor“).  
Na základě auditu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, probíhajícího u Příjemce dotace 
v měsíci únoru roku 2014, bylo kontrolními pracovníky zjištěno, že faktura č. 1301210, vystavená 
zhotovitelem stavby firmou ZEPOS RS s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“), byla vystavena po datu 
realizace stavby, tj. 21. 11. 2013, a to z důvodu, že Zhotovitel nestihl předat dílo do původně 
stanoveného termínu 31. 10. 2013, a že v důsledku toho uzavřel Příjemce dotace se Zhotovitelem 
dodatek smlouvy o dílo č. 1, kterým prodloužil dobu realizace do 15. 11. 2013. O kontrolním nálezu 
auditu informoval starosta Příjemce dotace administrátora dne 12. 3. 2014.  
 
Tím, že Příjemce dotace v době podpisu Smlouvy ponechal ve Smlouvě nepravdivý údaj 
o ukončení realizace (tj. 31. 10. 2013 místo 15. 11. 2013) a realizace projektu byla ukončena po 
termínu ukončení realizace projektu uvedeného ve Smlouvě, dopustil se Příjemce dotace porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 
 
Po předložení písemné žádosti Města Železnice o prominutí odvodu ve výši 100 000,- Kč a 
příslušné výše penále, doporučuje odbor RG poskytnuté prostředky na dotaci v plné výši prominout 
včetně příslušné výše penále. 
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USNESENÍ VRRCR/15/179/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
    Informaci o porušení rozpočtové kázně ze strany Města Železnice – účelová dotace na  
    projekt s názvem „Železnice – přechod přes II/286“. 
 
 
 II. Doporu čuje 

1. Vrácení poskytnuté účelové dotace Městu Železnice na projekt „Železnice – přechod  
přes II/286“ ve výši 100 000 Kč na účet poskytovatele zastupitelstvu ke schválení.  
 

2. Po provedeném ústním jednání s příjemcem dotace dne 3. 4. 2014 a předložené 
písemné žádosti Města Železnice o prominutí odvodu ve výši 100 000 Kč a příslušné 
výše penále bude za dodržení těchto podmínek předložen materiál zastupitelstvu kraje 
ke schválení s doporučením poskytnuté účelové prostředky na dotaci ve výši 100 000 
Kč prominout včetně příslušné výše penále.  

 
   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 17.2. 
Protokoly o účelovém a časovém vymezení poskytnuté účelově vázaného příspěvku pro CIRI 
– Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla dodatečně zaslána elektronicky informace týkající se Protokolů o účelovém a 
časovém vymezení poskytnuté účelově vázaného příspěvku pro CIRI. 
 
V souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého ZK/11/584/2013 ze dne 9. 12. 2013 -  
Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014, poskytl Královéhradecký kraj neinvestiční 
účelově vázaný příspěvek pro příspěvkovou organizaci Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec 
Králové na uvedené aktivity. 

 
Přehled účelově vázaných příspěvků. 
 
ÚČEL  ČÁSTKA (K č) 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 
 

150.000 
(RK/4/189/2014) 

Podpora regionálního rozvoje v Královéhradeckém kraji v období 2014+ 450.000 
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 (RK/4/192/2014) 
Monitoring a evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje v roce 
2014 
 

200.000 
(RK/4/191/2014) 

Platforma investic, rozvoje a inovací v Královéhradeckém kraji 
 

800.000 
(RK/4/190/2014) 

Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje a zajištění chodu Rady 
pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje v roce v roce 2014 

200.000 
(RK/4/193/2014) 

CELKEM 1.800.000 
 
 
USNESENÍ VRRCR/15/180/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Protokoly o účelovém a časovém vymezení poskytnuté účelově vázaného příspěvku pro  
    CIRI na rok 2014 v celkové výši 1,8 mil. Kč.  
 
 
 II. Doporu čuje 
      Protokoly o účelovém a časovém vymezení poskytnuté účelově vázaného příspěvku pro  
      CIRI na rok 2014 v celkové výši 1.8 mil. Kč zastupitelstvu ke schválení.  
 
   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
Úkol z VRRCR 11. 2. 2014 
Dotaz na lhůtu pro udržitelnost projektu po dobu 10-ti let v dotačním programu 3 Podpora  
integrovaných projektů svazů obcí v POV. 
 
Po konzultaci s oddělením veřejnoprávní kontroly bylo doporučeno, že tato lhůta může být zkrácena 
na dobu 5-ti let, účetní doklady musí být však uchovány po dobu 10-ti let. 
 
Ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK POV dotační programu 3 je v článku IV. 
citováno: 

 
Příjemce je povinen prokázat stav majetku pořízeného z dotace na projekt, jeho evidenci 
v účetnictví po dobu 10 let od jejího poskytnutí. Využívání majetku pro činnost, vyplývající 
z projektu, žádosti, smlouvy a zásad, se stanovuje na dobu 5 let. 
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Příští jednání  - VRRCR 22. 4. 2014 výjezdní do Žacléře s exkurzí na Stachelberg 
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ivan Vodochodský                                               ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                        .…………………………                                                     


