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 Zápis 
 
ze 17. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 5. 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. H. Masáková, M. Vlasák,  
Omluveni: Ing. P. Kubát, Ing. P. Louda, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák,  
                   I. Vodochodský                 
Nepřítomni:  
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská, 

Ing. Kratochvílová, Ing. Pacák - omluven, Ing. Háp, Bc. Hofmanová, Bc. 
Všetečka MSc. - omluven, R. Fodorová                   

                                     
Program:  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Informace o přípravě předložení zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) na projednání a 
schválení v Zastupitelstvu KHK v červnu 2014“ – Ing. Pacák, Ing. Háp,  
Bc. Hofmanová. 

4. Informace a prezentace o Krajské příloze k národní RIS3 (strategie chytré specializace) za 
Královéhradecký kraj – Ing. Rovenská, Bc. D. Všetečka MSc. 

5. Vlajkové projekty v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce – Ing. Rovenská.  
6. Prezentace projektu CPP II – Ing. Kratochvílová.  
7. Různé. 

7.1. Informaci o soutěži Vesnice roku 2014 KHK – R. Fodorová 
 
 

 
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. V úvodu bylo požádáno Ing. Rovenskou o stažení 
z programu bodu 4) s jeho přesunutím na jednání VRRCR na 10. 6. 2014. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/17/189/2014    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR s navrženou změnou na přesun bodu 4) programu na jednání 
VRRCR 10. 6. 2014. 

2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska 
4. Ověřovatele zápisu: M. Vlasák 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisů z 16. jednání VRRCR.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/17/190/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisů z 16. jednání VRRCR bez připomínek. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Informace o přípravě předložení zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) na projednání a 
schválení v Zastupitelstvu KHK v červnu 2014“ – Ing. Pacák, Ing. Háp, Bc. Hofmanová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace o přípravě předložení zprávy o uplatňování 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 
2013) na projednání a schválení v Zastupitelstvu KHK v červnu 2014. 
 
O zpracování této Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013)  (dále jen „Zpráva“) a přípravě jejího 
projednání byli členové výboru informování na jeho zasedání dne 17. 9. 2013. O obsahu 
projednávané Zprávy byli členové výboru podrobněji informováni na semináři uskutečněném dne 
10. 10. 2013.  
V návaznosti na informace podané dne 17. 9. 2013  a 10. 10. 2013 byli přítomní členové výboru 
seznámeni s průběhem výsledky projednání  Zprávy podle § 42 odst. 1  a 2 stavebního zákona.  
Toto projednání probíhalo od října 2013 do února 2014. Následně byla Zpráva dle výsledků tohoto 
projednání upravena tzn., byly do ní zapracovány požadavky dotčených orgánů, vybrané požadavky 
obcí Královéhradeckého kraje nebo zohledněny uplatněné připomínky.  
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V závěru tohoto bodu byli přítomní členové výboru seznámeni s dalším postupem projednání této 
upravené Zprávy - Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014)  ve volených orgánech kraje  - její projednání 
v dalších vybraných výborech zastupitelstva, radě a na konec v zastupitelstvu, které by ji mělo 
podle požadavku § 42 odst. 3 stavebního zákona schválit. Návazně na schválení této 
Zprávy zastupitelstvem, budou zahájeny práce na výběru zpracovatele Aktualizace Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje č. 1. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/17/191/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Informace o projednání Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého  
   kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) a její úpravě podle § 42 odst. 3  
   stavebního zákona. 
 
 
II. Doporučuje 
     Upravenou Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
     v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014) zastupitelstvu ke schválení.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Informace a prezentace o Krajské příloze k národní RIS3 (strategie chytré specializace) za 
Královéhradecký kraj – Ing. Rovenská, Bc. D. Všetečka MSc. 
 
Členové VRRCR byli v úvodu jednání informování o stažení tohoto bodu programu jednání 
s návrhem na přesun a projednání na jednání VRRCR 10. 6. 2014. 
 
 
 
 
K bodu 5. 
Vlajkové projekty v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce – Ing. Rovenská.  
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace k vlajkovým projektům v rámci česko-polské 
příhraniční spolupráce.   
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USNESENÍ VRRCR/17/192/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     Informaci k vlajkovým projektům v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 6. 
Prezentace projektu CPP II – Ing. Kratochvílová.  
 
Členům VRRCR byl zaslán v elektronické podobě podrobný komentář k Cílené prezentaci a 
propagaci Královéhradeckého kraje jako celku. 
  
Zahájení projektu 1. 1. 2011, ukončení projektu 31. 3. 2014. 
Celkové uznatelné náklady projektu 14 371 875 Kč. 
Dotace z EU: 13 293 984 Kč. 
 
Aktivity realizované v rámci projektu: 
 
ü Marketingová strategie (Akční plán) Královéhradeckého kraje na období 2011 – 2013 
ü Vytvoření datového skladu a úprava internetového portál 
ü Statistická šetření a monitoring 
ü Mediální kampaň 
ü Setkání informačních center 
ü Zacílení na polskou, německou a ruskou klientelu 
ü Výstavní systém prezentující život a dílo Františka Kupky 
ü Tuzemské veletrhy 
ü Mapa pro handicapované 
ü Reprezentativní publikace o Královéhradeckém kraji 
ü Propagační předměty 

 
 
V rámci věcné diskuze vyplynul požadavek, aby Ing. Kratochvílová prověřila režim v zadávání 
veřejných zakázek v oblasti cestovního ruchu, konkrétně pro oblast propagačních materiálů 
v sousedních zemích, jako je např. Rakousko a Německo. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/17/193/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
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I. Bere na vědomí 
   Prezentaci projektu CPP II Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 7. 
Různé. 

Mgr. Kudrnáčová, vedoucí odboru RG informovala přítomné o připravovaném setkání starostů 
v rámci celého Královéhradeckého kraje v jednotlivých okresech. Tématem setkání budou aktuální 
informace o dotačních programech Královéhradeckého kraje a o financování z fondů Evropské unie 
v programovém období 2014 – 2020 a na to navazující diskuze k těmto způsobům financování 
projektů. Po skončení oficiální části programu se uskuteční prohlídka obce, ve které se bude setkání 
konat (Vrbice, Střevač, Nový Hrádek, Havlovice, Obědovice). 

Dále nabídla přítomných členům pozvání na slavnostní otevření Muzea krajky Vamberk dne 17. 5. 
2014 ve 14,00 hodin. 

 
K bodu 7.1. 
Informace o soutěži Vesnice roku 2014 v Královéhradeckém kraji – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o účasti obcí Královéhradeckého kraje v soutěži 
Vesnice roku 2014. Za KHK přihlášeno 33 obcí, tím se kraj řadí na 3. místo v ČR v počtu 
přihlášených obcí. Slavnostní vyhlášení ve vítězné obci se bude konat 23. 8. 2014.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/17/194/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
    Informaci o soutěži Vesnice roku 2014 v Královéhradeckém kraji. 
   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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Příloha: 
Seznam přihlášených obcí 
Přehled o poskytování finančního ocenění obcí v soutěži VR 2014 jednotlivými kraji ČR. 
 
 
 
Příští jednání  - VRRCR 10 6. 2014  
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: M. Vlasák                                                            ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                        .…………………………                                                     


