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 Zápis 
 
z 22. jednání - výjezdního Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 11. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti 
Technologického centra Hradec Králové 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Louda,  
                  Ing. H. Masáková, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák, I. Vodochodský                                  
 
Omluveni: Ing. P. Kubát, J. Linek, F. Rázl 
 
Nepřítomni:  
 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana - omluven, Mgr. Kudrnáčová,  
                 Ing. Rovenská, Ing. Mejstřík, Ing. Bartoš, R. Fodorová                   
                                     
Program:  
 
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 

závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s.“ – Ing. Rovenská. 
4. Žádost Spolku Trail, z.s. Trutnov o dotaci ve výši 220 000 Kč – Ing. Rovenská.  
5. Žádost svazku obcí Hradubická Labská o prodloužení termínu čerpání dotace – Ing. Rovenská. 
6. Aktuální stav půjček poskytnutých z rozpočtu KHK – říjen 2014 – Ing. Rovenská. 
7. Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2014 – R. Fodorová. 
8. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu POV 2014 DP 2 – obec Val –  

R. Fodorová. 
9. POV 2014 – změna charakteru projektu - INV – NEINV – žádost obce Bolehošť - ústní 

informace -  R. Fodorová. 
10. Schválení rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí 2015 – Bc. Luska. 
11. Různé. 

11.1. Informace o konané Konferenci „Příležitosti pro města a obce v období 2014 – 
          2020“ – Mgr. Kudrnáčová. 

11.2. Informace o výši alokovaných prostředků v jednotlivých dotačních programech  
          RR a CR na rok 2015 – Mgr. Kudrnáčová. 

11.3. Informace o připravovaných dodatcích k protokolům uzavíraným mezi KHK a  
          CIRI – Ing. Rovenská. 

11.4. Žádost Mikroregionu Svazku obcí 1866 DP 3 POV 2014 o změnu projektu a  
           žádost Svazku obcí Brada DP 3 POV 2014 o rozšíření projektu – R. Fodorová 
 

12. Technologické centrum Hradec Králové – prohlídka – Ing. Bartoš. 
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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.  
Zároveň přítomné členy VRRCR přivítal Ing Jan Bartoš, ředitel Technologického centra Hradec 
Králové. 
 
USNESENÍ VRRCR/22/238/2014    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Schvaluje 
 

1. Program jednání VRRCR – návrh na rozšíření o bod 11.4. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska 
4. Ověřovatele zápisu: Miroslav Vlasák, Ivan Vodochodský 

 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 21. jednání VRRCR ze dne 14. 10. 
2014. 
Úkol z VRRCR 18/199/2014 -  trvá.   
Úkol z VRRCR 21/237/2014 – Bod 11.2 - splněn 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/239/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Kontrolu usnesení zápisu z 21. jednání VRRCR bez připomínek. 
   Úkol z VRRCR/18/199/2014 -  trvá.   
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s.“ – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena podrobná důvodová zpráv včetně návrhu Smlouvy, týkající se 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ZOO Dvůr Králové a.s. ve výši 48 
mil. Kč.  
Královéhradecký kraj každoročně poskytuje finanční podporu Zoologické zahradě ve Dvoře 
Králové (ZOO Dvůr Králové a. s.) 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 závazku veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a 
ZOO Dvůr Králové a. s. 
Vyrovnávací platba určená ZOO Dvůr Králové a. s. je účelově určena na úhradu nákladů 
vynaložených v souvislosti s plněním závazku poskytovat veřejnou službu, a to konkrétně na 
nedotovaná krmiva pro živočichy a osobní náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním 
veřejné služby. Za účelem dokladování výše nákladů vede ZOO Dvůr Králové a. s. oddělenou 
evidenci nákladů a výnosů, výsledky této evidence předkládá Královéhradeckému kraji ke kontrole. 
Celková výše vyrovnávací platby pro rok 2015 činí 48.000.000,-Kč, tato částka je rozdělena do 
jednotlivých měsíců v roce (3. Q).  
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/240/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
    Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za  
    plnění závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s.“ ve výši 48 mil. Kč.  
 
 
II. Doporučuje 
     Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za  
     plnění závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s.“ ve výši 48 mil. Kč zastupitelstvu 
     ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Žádost Spolku Trail, z. s. Trutnov o dotaci ve výši 220 000 Kč – Ing. Rovenská.  
 
 
Členům VRRCR byla předložena důvodová zpráva k žádosti Spolku Trutnov Trails z.s. o dotaci na 
údržbu a další výstavbu MTB stezek v okolí Trutnova. Jedná se o spolek nadšených lidí, kteří 
společnými silami vybudovali již přibližně 15km stezek. Jejich cílem je pokračovat v této činnosti 
dále a vybudovat a udržovat síť terénních jednosměrných (k přírodě šetrných) MTB stezek v okolí 
Trutnova a následně Jestřebích a Vraních hor. 
 
Celý projekt zapadá do koncepce „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, 
in-line a bike produktů“. Součástí této strategie je i oblast 2 - bike a in-line resorty. Právě tento 
záměr se po posouzení jeví jako potencionálně velmi úspěšný projekt, který přispěje k oživení 
cestovního ruchu v této oblasti našeho kraje. Navíc umístění areálu poblíž polských hranic je jen 
dalším argumentem pro potencionální zvýšení návštěvnosti tohoto území z řad polských 
návštěvníků. Bylo navrženo podpořit tento projekt finanční částkou 220 tis. Kč a do začátku pomoci 
jeho rozvoji. 
 
K danému bodu byla vedena věcná diskuze ve věci případných dalších podpor tohoto charakteru; 
zda daná aktivita bude postupně samofinancovatelná; zda záměr je v souladu s Koncepcí 
cyklodopravy KHK; otázka užívání pozemků. 
Vše bylo zodpovězeno Ing. Rovenskou. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/241/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
   Žádost Spolku Trail, z. s. Trutnov o dotaci na údržbu a další výstavbu MTB stezek v okolí  
   Trutnova ve výši 220 000 Kč. 
 
 
II. Doporučuje 
     Žádost Spolku Trail, z. s. Trutnov o dotaci na údržbu a další výstavbu MTB stezek v okolí  
     Trutnova ve výši 220 000 Kč zastupitelstvu ke schválení. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Žádost svazku obcí Hradubická Labská o prodloužení termínu čerpání dotace – Ing. 
Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena důvodová zpráva k žádosti svazku obcí Hradubická Labská o 
prodloužení termínu čerpání dotace. 
Svazek obcí Hradubická Labská byl založený, zástupci 8 obcí, které se nacházejí na trase plánované 
cyklostezky „Mechu a perníku“ a to Vysoká nad Labem, Bukovina, Dříteč, Němčice, Staré 
Hradiště, Ráby a města Hradec Králové a Pardubice. Převážná část cyklostezky je situována do 
povodí řeky Labe. Cyklostezka by měla být dlouhá téměř devatenáct kilometrů a bude součástí 
plánované Labské stezky směřující z Krkonoš podél Labe až do Hamburgu. Úsek cyklostezky na 
území Královéhradeckého kraje měří cca 9,5 km. Trasa je rozdělena na 4 úseky, které je možno 
realizovat samostatně. 
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou finance určeny zejména na výkupy pozemků, které jsou vázány na 
územní rozhodnutí a o němž nemůžeme v současné chvíli říct, že bude vydáno do konce roku 2014 
(žádost však byla již podaná), požádal svazek obcí Hradubická Labská o prodloužení čerpání dotace 
o jeden rok, tedy do konce roku 2015. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/242/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     Žádost svazku obcí Hradubická Labská o prodloužení termínu čerpání dotace do 31. 12.  
     2015. 
 
II. Doporučuje     
     Žádost svazku obcí Hradubická Labská o prodloužení termínu čerpání dotace do 31. 12.  
     2015 zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 6. 
Aktuální stav půjček poskytnutých z rozpočtu KHK – říjen 2014 – Ing. Rovenská. 
 
Členům VRRCR byla předložena přehledná tabulka o aktuálním stavu půjček poskytnutých 
rozpočtu kraje s termíny plnění. 
 
 
 
Přehledová tabulka jednotlivých půjček 

Název dlužníka 
Výše nesplacené 

půjčky 
(Kč) 

Poznámka 

TJ Montas Hradec Králové o.s. 235 382 

Dlužník pravidelně splácí dle dohodnutého splátkového kalendáře z 
dluhu 409.360 Kč. 
Čtvrtletní splátky 10.234 Kč. 
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. Následující splátka do 30. 11. 2014 
Splatnost 30. 11.  2021. 

Místní akční skupina Splav, o.s. 
 300 000 Splatnost do 30. 6. 2015 

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

Fond mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis 1 000 000 Splatnost 30. 06. 2015 

 

  Splatnost ve dvou splátkách po 500 000 Kč (2014 -2015). 
Následující splátka do 31. 12. 2014 

Život bez bariér, o.s. 1 000 000 Splatnost do 31. 12. 2015 
TJ Bruslařský klub Nová Paka 250 000  Splatnost do 31. 3. 2015 

Obec Orlické Záhoří 5 391 203 Splatnost jednorázově nejpozději do 31. 12. 2015 

Obec Olešnice v Orlických horách 6 630 703 Splatnost jednorázově nejpozději do 31. 12. 2015 
 

ORION 400 000 Splatnost jednorázově nejpozději do 30. 6. 2015 

Greenstorming zelená škola 300 000 Splatnost jednorázově nejpozději do 31. 3. 2015 

 
Pozn. Červeně jsou označeny subjekty, u kterých má dojít ke splátce do konce roku 2014. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/243/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
  Aktuální stav půjček poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje – říjen 2014. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
K bodu 7. 
Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2014 – R. Fodorová. 
 
Členové VRRCR obdrželi důvodovou zprávu s návrhem na poskytnutí dotací z průběžně 
vracejících se nedočerpaných prostředků, které lze využít ve prospěch dalších žadatelů.  
Podpora se týká obce Záměl v DP l ve výši 350 000 Kč a obce Vysoký Újezd v DP 2 ve výši 68 600 
Kč.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/244/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. Bere na vědomí 
   Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2014 v DP 1 obci Záměl ve výši 350 000 
   Kč s termínem ukončení 30. 6. 2015 a DP 2 obci Vysoký Újezd ve výši 68 600 Kč.  
 
 
 
II. Doporučuje 
     Návrh na rozdělení disponibilních prostředků POV 2014 v DP 1 obci Záměl ve výši 350 000 
     Kč s termínem ukončení 30. 6. 2015 a DP 2 obci Vysoký Újezd ve výši 68 600 Kč 
     zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 9  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 8. 
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu POV 2014 DP 2 – obec Val – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byla předložena žádost o prodloužení termínu realizace projektu z POV 2014 DP 
2 obci Val na projekt „Oprava návsi v obecní části Provoz“ ve výši 650 000 Kč. V důvodové 
zprávě bylo vyjádření administrátora. 
 
V průběhu jednání se dostavil J. Gangur (10,05 hod.). 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/245/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
     Žádost o prodloužení termínu realizace projektu POV 2014 DP 2 – obec Val. 
 
   
II. Nedoporučuje    
     Žádost o prodloužení termínu realizace projektu POV 2014 DP 2 – obec Val do 30. 5. 2015  
     zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 8  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 2 
 
 
 
K bodu 9. 
POV 2014 – změna charakteru projektu - INV – NEINV – žádost obce Bolehošť - ústní 
informace -  R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byla přednesena ústní informace o návrhu na změnu charakteru projektu 
z investičního na neinvestiční u DP 4 POV 2014. 
 
Žádost obce Bolehošť ze dne 16. 10. 2014 se týká DP 4 – úroky z úvěru – bude řešeno krátkou 
cestou, tj. návrhem 4. změny rozpočtu v ZK 8. 12. 2014 
 
Dodatečně zaslaná žádost obce Šonov ze dne 6. 11. 2014 se týká DP 4 – úroky z úvěru – bude 
řešeno krátkou cestou, tj. návrhem 4. změny rozpočtu v ZK 8. 12. 2014. 
 
Dodatečně zaslaná žádost  MR SO 1866 ze dne 6. 11. 2014 se týká – DP 3: 
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Dotace, poskytnutá v celkové výši 172 000 Kč byla rozdělena na část investiční ve výši 100 000 Kč 
a část neinvestiční ve výši 72 000 Kč. Navržená změna spočívá v tom, že část investiční ve výši 
100 000 Kč se změní na neinvestiční. Celková výše dotace 172 000 Kč bude mít charakter 
neinvestiční dotace – bude řešeno krátkou cestou, tj. návrhem 4. změny rozpočtu v ZK 8. 12. 2014. 
 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/246/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     1. Žádosti o změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční projektu v DP 4 POV 
         2014 obce Bolehošť a Šonov.   
 
     2. Žádost o změnu části dotace investiční ve výši 100 000 Kč na neinvestiční projektu v  
         DP 3 Svazku obcí 1866. 
II. Doporučuje 

1. Žádosti o změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční projektu v DP 4 POV 
      2014 obce Bolehošť a Šonov zastupitelstvu ke schválení v rámci 4. změny rozpočtu.  
 
2. Žádost o změnu části investiční dotace ve výši 100 000 Kč na neinvestiční v DP 3 Svazku 

obcí 1866 zastupitelstvu ke schválení v rámci 4. změny rozpočtu.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 10.  
Schválení rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí 2015 – Bc. Luska. 
 
Členům VRRCR byl předložen návrh rámcového programu VRRCR a I. a II. pololetí k projednání, 
doplnění a následnému schválení. Termíny jednání jednotlivých výborů budou doponěny až po 
návrhu termínů jednání RK a ZK. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/247/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     Návrh rámcového programu VRRCR na I. a II. pololetí 2015. 
 
II. Schvaluje 
     Rámcový program VRRCR na I. a II. pololetí 2015. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 11. 
Různé. 
 
 
K bodu 11.1. 
Informace o konané Konferenci „Příležitosti pro města a obce v období 2014 – 2020“ – Mgr. 
Kudrnáčová. 
 
Mgr. Kudrnáčová přednesla ústní informaci o konané Konferenci „Příležitosti pro města a obce 
v období 2014 – 2020.  
Informovala přítomné o setkání podnikatelů napříč Královéhradeckým krajem, kde bylo hlavním 
organizátorem Technologické centrum HK s ostatními partnery. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/248/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Informaci o konané Konferenci „Příležitosti pro města a obce v období 2014 – 2020“. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11.2. 
Informace o připravovaných dodatcích k protokolům uzavíraným mezi KHK a CIRI – Ing. 
Rovenská. 
 
Ing. Rovenská informovala přítomné o konkrétních 3 dodatcích k protokolům, u kterých se jedná o 
prodloužení termínů do 30. 6. 2015: 
 

• Dodatek č. 1 k Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného 
příspěvku – „Řízení Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje a zajištění 
chodu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje“ 
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• Dodatek č. 1 k Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného 
příspěvku - „Monitoring a evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje“ 

• Dodatek č. 2 k Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného 
příspěvku – „Platforma investic, rozvoje a inovací v Královéhradeckém kraji“ 

 
 
 
USNESENÍ VRRCR/22/249/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
    Informaci o připravovaných dodatcích k protokolům uzavíraným mezi KHK a CIRI 
    s termínem prodloužení do 30. 6. 2015. 

• Dodatek č. 1 k Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově 
vázaného příspěvku – „Řízení Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého 
kraje a zajištění chodu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje“ 

• Dodatek č. 1 k Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově 
vázaného příspěvku - „Monitoring a evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého 
kraje“ 

• Dodatek č. 2 k Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově 
vázaného příspěvku – „Platforma investic, rozvoje a inovací v Královéhradeckém 
kraji“ 

 
 
 
II. Doporučuje 
     Dodatky k protokolům uzavíraným mezi KHK a CIRI s termínem prodloužení do 30. 6.   
     2015 zastupitelstvu ke schválení: 

• Dodatek č. 1 k Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově 
vázaného příspěvku – „Řízení Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého 
kraje a zajištění chodu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje“ 

• Dodatek č. 1 k Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově 
vázaného příspěvku - „Monitoring a evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého 
kraje“ 

• Dodatek č. 2 k Protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově 
vázaného příspěvku – „Platforma investic, rozvoje a inovací v Královéhradeckém 
kraji“ 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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K bodu 11.2. 
Informace o výši alokovaných prostředků v jednotlivých dotačních programech RR a CR na 
rok 2015 – Mgr. Kudrnáčová. 
 
 
Členové VRRCR požádali o zaslání přehledu o alokacích jako přílohu k zápisu. 
 
USNESENÍ VRRCR/22/250/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. Bere na vědomí 
     Informaci o výši alokovaných prostředků v jednotlivých dotačních programech RR a CR  
     na rok 2015. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 11.4. 
Žádost Mikroregionu Svazku obcí 1866 DP 3 POV 2014 o změnu projektu a žádost Svazku 
obcí Brada DP 3 POV 2014 o rozšíření projektu – R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byli předneseny dodatečně zaslané dvě žádosti, týkající se změny a rozšíření 
projektu v DP 3 POV 2014. 
 
Žádost MR SO  1866 
Na základě písemné žádosti ze dne 6. 11. 2014 Svazek obcí 1866 požádal o změnu a rozšíření 
realizace projektu doplněnou o konkrétní změny podmínek dotace. 
V popisu projektu byl nákup nůžkových stanů, nákup pivních setů a výroba a montáž vítacích 
tabulí. Částka na výrobu a montáž vítacích tabulí za 220 000 Kč. Přes jednání s Policií ČR a 
Dopravním inspektorátem Náchod, nezískal žadatel povolení k jejich umístění. 
 
Náhradou za původní záměr projektu požádal žadatel o možnost opravy Žernovské lávky a nákup 
vybavení pro pořádání společných aktivit.  
“Oprava Žernovské lávky“: Vzhledem k tomu, že tato lávka se nachází v turisticky významné 
lokalitě a spojuje stezku z Babiččina údolí do Žernova, odbor RG po přehodnocení popisu dané 
skutečnosti doporučuje VRRCR 11. 11. 2014 změnu projektu o citovanou „Opravu Žernovské 
lávky“, kde budou účelově využity finanční prostředky ve výši 170 000,- Kč z vlastního podílu 
dotace.  
Další navržená aktivita – nákup vybavení pro pořádání společných aktivit ve výši 41 000 Kč 
nebyla doporučena.  
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Žádost SO Brada 
Na základě písemné žádosti ze dne 7. 11. 2014 požádal Svazek obcí Brada o rozšíření realizace 
projektu o 3 kusy párty stanu navíc. 
 
V popisu projektu bylo pořízení 3 ks párty stanu včetně 30 pivních setů, 6 kusů osvětlovacích 
zařízení a 3 kusy osvětlení. 
 
Odbor RG předkládá žádost k projednání ve Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 11. 11. 2014, s výše citovaným doporučením k 
rozšíření projektu o 3 kusy párty stanu, tj. celkem na 6 ks. 
 
USNESENÍ VRRCR/21/251/2014   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
 I. Bere na vědomí 
   1.  Žádost Mikroregionu Svazku obcí 1866 DP 3 POV 2014 o změnu projektu – „Oprava  
        Žernovské lávky“ ve výši 170 000 Kč. 
 
   2. Žádost Svazku obcí Brada DP 3 POV 2014 o rozšíření projektu o 3 kusy párty stanu. 
 
 
 II. Doporučuje 
      Žádost Svazku obcí Brada DP 3 POV 2014 o rozšíření projektu o 3 kusy párty stanu    

 zastupitelstvu ke schválení. 
 
  III. Nedoporučuje 
         Žádost Mikroregionu Svazku obcí 1866 DP 3 POV 2014 o změnu projektu –  
          „Oprava Žernovské lávky“ ve výši 170 000 Kč a nákup vybavení pro pořádání 
          společných aktivit ve výši 41 000 Kč zastupitelstvu ke schválení. 
          
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 12. 
Technologické centrum Hradec Králové – prohlídka – Ing. Bartoš. 

Ing. Bartoš, ředitel TC HK představil centrum formou prezentace s podrobným komentářem a 
popisem jeho provozu. Poté následovala prohlídka celého zařízení. 
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Příloha: 
Přehled alokací 
 
Příští jednání  - VRRCR 13 1. 2015   
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                    ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ivan Vodochodský:                                               ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                         …………………………     
      


