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 Zápis 
 
z 21. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 14. 10. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N 2 903 v budově KÚ 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Kubát, J. Linek, Ing. P. Louda,  
                  Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák,  
                              
Omluveni: JUDr. M. Antl, I. Vodochodský                 
Nepřítomni:  
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská,  
                 Ing. Mejstřík, Ing. Kratochvílová, R. Fodorová                   
                                     
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na rok 2015 -  Ing. Mejstřík. 
4. Aktuální stav projektu „Podpora rozvoje CR v KHK“ – Ing. Rovenská,  

Ing. Kratochvílová. 
5. Podpora projektu Lví safari – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – Ing. Rovenská. 
6. Dotace v rámci plnění Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů (5 

subjektů) – Ing. Rovenská. 
7. Návrh nové rajonizace Královéhradeckého kraje – Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská. 
8. POV 2014 – změna charakteru projektu -  INV – NEINV - R. Fodorová. 
9. Různé. 

9.1. Informace o zasedání Regionální stálé konference KHK – Ing. Rovenská. 
9.2. Informace o Labské stezce – 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/21/226/2014    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska 
4. Ověřovatelel zápisu: Ing. Petr Kubát 
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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 zápisu z 20. jednání VRRCR ze dne 16. 9. 
2014. 
Úkol z VRRCR 18/199/2014 -  trvá.   
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/227/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisu z 20. jednání VRRCR bez připomínek. 
   Úkol z VRRCR/18/199/2014 -  trvá.   
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na rok 2015 -  Ing. Mejstřík. 
 
Členům VRRCR byly zaslány podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na rok 
2015: 

• 15CRG01  Úprava lyžařských běžeckých tras 
• 15CRG04  Podpora činnosti turistických informačních center 
• 15CRG06  Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu   

 
Hlavní změnou oproti předchozím obdobím je vyhlášení dvou nových programů na podporu 
informačních center (naposledy řešeno účelovými dotacemi v r. 2012) a managementu turistických 
destinací (dosud řešeno účelovými dotacemi). Zároveň není navrženo vyhlášení programu na 
podporu muzeí čs. opevnění, jehož potřeba byla časově omezená.   
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Pro doplnění návrhu programů byla předložena analýza dotačních programů v oblasti cestovního 
ruchu za rok 2014. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/228/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. Bere na vědomí 
 

    1. Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na rok 2015: 
• 15CRG01  Úprava lyžařských běžeckých tras 
• 15CRG04  Podpora činnosti turistických informačních center 
• 15CRG06  Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu   

 
    2. Analýzu dotačních programů v oblasti cestovního ruchu za rok 2014. 
 
 
II. Doporučuje 
    Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na rok 2015: 

• 15CRG01  Úprava lyžařských běžeckých tras 
• 15CRG04  Podpora činnosti turistických informačních center 
• 15CRG06  Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu   

     zastupitelstvu ke schválení. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
Z věcné diskuze vyplynul dotaz, jak budou podporována muzea čs. opevnění, vzhledem k tomu, že 
tento dotační program není vyhlášen. 
Mgr. Kudrnáčovou bylo sděleno, že se v tomto ohledu s podporou počítá.  
 
 
 
K bodu 4. 
Aktuální stav projektu „Podpora rozvoje CR v KHK“ – Ing. Rovenská, Ing. Kratochvílová. 
 
Členům VRRCR byl prezentován aktuální stav projektu „Podpora rozvoje cestovního ruchu 
v Královéhradeckém kraji“. Prezentaci k projektu okomentovala Ing. Kratochvílová.  
Přítomným členům VRRCR byly nabídnuty aktuální tiskoviny, týkající se propagace cestovního 
ruchu: 
Newsletter Královéhradeckého kraje a Turistické noviny Královéhradeckého kraje zima 2014/2015.  
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Z věcné diskuze vyplynuly náměty na propagační předměty: Např. lékárničky nebo souprava na 
lepení.  
Dále bylo upozorněno na skutečnost, týkající se přepravy elektrokol v cyklobusech. Řidiči odmítají 
tato kola brát, jsou příliš těžká a závěsné zařízení tomu není přizpůsobeno. 
 
Prezentace bude spolu se zápisem zaslána členům VRRCR k ucelené informaci. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/229/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Aktuální stav projektu „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 5. 
Podpora projektu Lví safari – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena smlouva k poskytnutí dotace pro ZOO Dvůr Králové, a.s., na 
podporu projektu Lví safari – účelová investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 
3,0 mil. Kč. 
Vzhledem k tomu, že výši podpory schválilo zastupitelstvo kraje dne 15. 9. 2014 usnesením číslo 
ZK/16/998/2014, VRRCR bere tuto informaci pouze na vědomí.  
 
Další uvolnění finančních prostředků na citovaný projekt bude v příštím roce ve stejné výši.  
 
USNESENÍ VRRCR/21/230/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     Poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 3,0 mil. Kč na projekt ZOO Dvůr Králové a.s., 
     Lví safari. 
 
II. Doporučuje     
     Smlouvu o poskytnutí dotace pro ZOO Dvůr Králové, a.s. na podporu projektu Lví safari  
     zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 6. 
Dotace v rámci plnění Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů (5 
subjektů) – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena důvodová zpráva, týkající se dotace v rámci plnění Nadregionální 
strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů (5 subjektů).   
Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“ byla schválena usnesením 
ZK/8/422/2013. Vzhledem k pokračování jejího úspěšného naplňování v rámci úrovně A (studie) 
přešla již do úrovně B, tedy zpracování dokumentací k územnímu řízení, projektových dokumentací 
staveb atd. 

Na základě této skutečnosti si města Třebechovice p. Orebem, Jičín, Česká Skalice, Vrchlabí a 
společnost Královéhradecká labská požádala o dotaci z Královéhradeckého kraje na částečnou 
náhradu definovaných nákladů. Opět je zde dodržen model ze schválené „Nadregionální strategie 
KHK“, kdy si jednotlivá města hradí 50% nákladů a kraj přispívá druhým dílem též ve výši 50%. 

 V žádostech jsou uvedeny konkrétní požadavky subjektů.  Jedná se zejména o dokumentace 
k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, výkupy pozemků atd. (přesné požadavky 
jsou specifikovány v žádostech jednotlivých měst). Celková výše požadavků na dotace je 
následující: 

Město Třebechovice pod Orebem – 88 330 Kč (50% celkových nákladů) 
Město jičín – 281 454 Kč (50% celkových nákladů) 
Město Česká Skalice – 322 121 Kč (50% celkových nákladů) 
Královéhradecká labská o.p.s – 290 000 Kč (50% celkových nákladů) 
Město Vrchlabí – 68 970 Kč (50% celkových nákladů) 
Celkem: 1 050 875 Kč 
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/231/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
    Poskytnutí dotace v rámci plnění Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a  
    bike produktů (5 subjektů) v celkové výši 1 050 875 Kč. 
 
 
II. Doporučuje 
     Poskytnutí dotace v rámci plnění Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a  
     bike produktů (5 subjektů) v celkové výši 1 050 875 Kč zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
 
 
 
 
K bodu 7. 
Návrh nové rajonizace Královéhradeckého kraje – Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská. 
 
Členové VRRCR obdrželi žádost Kladského pomezí – Branka o.p.s., týkající se návrhu nové 
rajonizace Královéhradeckého kraje. Přílohou žádosti byly „Aktivity současné spolupráce 
Kladského pomezí na území DSO Broumovsko. 
 
Bližší vysvětlení k žádosti poskytla Mgr. Kudrnáčová, která konstatovala, že k dané problematice je 
naplánovaná schůzka se zainteresovanými na den 12. 11. 2014 do Náchoda. Destinační společnosti, 
působící v turisticky významných územích, by na tomto setkání měly představit svoji činnost a 
představu případné změny v současné rajonizaci.  Návrh případné nové rajonizace musí akceptovat 
místní specifické  podmínky, vůli samospráv obcí a vzájemnou shodu v rámci činností v oblasti 
destinačního managementu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/232/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Žádost Kladského pomezí – Branka o.p.s., týkající se návrhu nové rajonizace  
   Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
II. Navrhuje 
     Zachování současného stavu rajonizace Královéhradeckého kraje. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 1 
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K bodu 8. 
POV 2014 – změna charakteru projektu -  INV – NEINV - R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh žádostí z POV 2014 za účelem změny charakteru projektu 
z investičního na neinvestiční. Žádostí o změnu charakteru schválených dotací z investičních výdajů 
do neinvestičních výdajů byly jednotlivě posouzeny. Nejčastěji se jedná o dotační program 4 – 
úroky z úvěru. Odborem RG bylo doporučeno těmto žádostem vyhovět. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/233/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
     Žádosti o změnu charakteru projektu z investičního na neinvestiční Programu obnovy 
     venkova 2014. 
 
   
II. Doporučuje 
     Žádosti o změnu charakteru projektu z investičního na neinvestiční Programu obnovy 
     venkova 2014 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 9. 
Různé. 
 
V bodu Různé požádal Ing. Sobotka, zda byl VRRCR mohl být seznámen s výši alokovaných 
finančních prostředků v jednotlivých dotačních programech. Důvodem je, že VRRCR má podíl na 
rozhodování o výši ve vztahu k potřebám v jednotlivých oblastech dotačních programů.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/234/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Ukládá 
     Odboru RG zpracovat přehled alokovaných finančních prostředků v jednotlivých 
     dotačních programech na rok 2015. 
     T: 11. 11. 2015.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
K bodu 9.1.  
Informace o zasedání Regionální stálé konference KHK – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla zaslána tisková zpráva o zasedání Regionální stále konference 
Královéhradeckého kraje včetně jmenného seznamu členů. 
 
Z věcné diskuze vyplynul požadavek na získání přehledu projektových záměrů v KHK.  
 
Součástí zápisu je nejaktuálnější verze tabulky s přehledem projektových záměrů, která vznikla 
s cílem zjistit absorpční kapacitu Královéhradeckého kraje na období 2014-2020. Záměry jsou 
roztříděny podle jednotlivých oblastí a vychází z dosud známých návrhů operačních programů a 
jejich prioritních os (vazba na možné financování). Jedná se o pracovní materiál, neboť operační 
programy nejsou ještě schváleny a tabulka obsahuje záměry v různých fázích (od pouhého záměru 
po reálně připravené akce). Náměty v několika případech překračují i reálnou alokaci v operačních 
programech. Z výše uvedených důvodů je třeba k tomuto přistupovat jako k pracovnímu materiálu. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/235/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     Informaci o zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje včetně jejího  
     složení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 9.2. 
Informace o Labské stezce – Ing. Rovenská.  
 
Na základě podnětu pana starosty Ing. Sobotky byla panem náměstkem RSDr. Ing. Rumlem 
iniciována společná schůzka dne 7. 10. 2014 s koordinátory dálkových cyklotras p. Tuzarem a Ing. 
arch. Janem Ritterem k prověření aktuálního stavu. Dle jejich sdělených informací nebyl shledán 
nedostatek v postupu prací, pouze bylo poukázáno na nedostatečnou komunikaci, což bylo 
přislíbeno napravit. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/236/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Informaci o Labské stezce a výsledku jednání s kompetentními zástupci. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9.3. 
Návrh rámcového programu VRRCR na rok 2015 – Bc. Luska. 
 
Předseda VRRCR Bc. Luska požádal odbor RG o zpracování návrhu rámcového programu VRRCR 
na rok 2015. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/21/237/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Ukládá 
     Odboru RG zpracovat návrh rámcového programu VRRCR na rok 2015. 
     T: 11. 11. 2015.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 11  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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Přílohy k zápisu: 
ü Prezentace Aktuální stav projektu „Podpora rozvoje CR v KHK“ 
ü Tabulky s přehledem projektových záměrů absorpční kapacity Královéhradeckého kraje na 

období 2014-2020 
 
 
 
 
Příští jednání  - VRRCR 11. 11. 2014  v Technologickém centru v HK  
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing.Petr Kubát                                                     ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                         …………………………                                                  


