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 Zápis 
 
z 25. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 10. 3. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, J. Gangur, Ing. H. Masáková, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. 

Vlasák,                   
Omluveni: JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Kubát, J. Linek, Ing. P. Louda, F. Rázl, 
                   I. Vodochodský                                              
Nepřítomni:  
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Ing. Z. Štorek, Bc. K. Šimek,  
                 Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská, Ing. Mejstřík, R. Fodorová                   
                  
                                    
Program:  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Informace k II. etapě plánování v oblasti vod -  Ing. Štorek. 
4. Aktuální stav zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu -  Bc. Karel Šimek, CIRI. 
5. Projednání návrhu projektů v POV 2015 – havarijní stavy -   jmenování hodnotící pracovní 

skupiny, harmonogram návštěv obcí – Bc. P. Luska, R. Fodorová. 
6. Rozdělení alokace krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního 

ruchu v roce 2015 – Ing. Mejstřík.  
7. Různé. 

7.1. Aktuální informace o účelových dotacích – Ing. Mejstřík. 

 
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 a informoval přítomné členy výboru o omluvených 
členech VRRCR. 
Vzhledem k tomu, že VRRCR nebyl usnášeníschopný, ze 13 členů bylo přítomno 6 členů,  
z těchto důvodů nebylo k níže uvedeným bodům jednání přijato žádné usnesení a jednání 
bude mít informativní charakter.  
 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 24. jednání VRRCR ze dne 10. 2. 
2015. 
 
Úkol z VRRCR 18/199/2014 -  trvá.  Dnešního dne byl předložen návrh materiálů k tomuto bodu, 
„Zásady pro poskytování dotací na individuální účel z dotačního fondu Královéhradeckého kraje“, 
který bude členy VRRCR připomínkován v termínu do 20. 3. 2015. Po zapracování připomínek 
bude předložen k projednání VRRCR 7. 4. 2015.   
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K bodu 3. 
Informace k II. etapě plánování v oblasti vod -  Ing. Štorek. 
 
Členové VRRCR shlédli prezentaci k aktuálním informacím k II. etapě plánování v oblasti vod. 
Cílem a účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy: 
Ø ochrana vod jako složky ŽP 
Ø Snížení nepříznivých účinků povodní a sucha 
Ø Udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodnou 

 
K dané povinnosti byl předložen harmonogram prací, oznámení o veřejném projednání a pozvánka 
na pracovní seminář – 26. 3. 2015. 
 
 
K bodu 4. 
Aktuální stav zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu -  Bc. Karel Šimek, CIRI. 
 
Členům VRRCR byl prezentován aktuální stav zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu.   
 
 
K bodu 5. 
Projednání návrhu projektů v POV 2015 – havarijní stavy -   jmenování hodnotící pracovní 
skupiny, harmonogram návštěv obcí – Bc. P. Luska, R. Fodorová. 
 
Členům VRRCR byl zaslán přehled projektů POV 2015 v DP 15POV01 – havarijní stav, které 
budou posouzeny jmenovanou hodnotící pracovní skupinou. Po shlédnutí v terénu budou tyto 
projekty doporučeny k podpoře. Celkem bude posuzováno 10 projektů. 
 
Z věcné diskuze vyplynulo, že jmenované projekty dle popisu nejsou v takovém havarijním stavu, 
který by musel být shlédnut, tudíž nebylo nutné jmenovat hodnotící pracovní skupinu. 
Výborem RRCR bylo doporučeno, připravit návrh na rozdělení částky 5,0 mil. Kč, navýšené 
z rozpočtu kraje do POV 2015 mezi žadatele v DP 15POV01  a DP 15POV02. 
Přičemž žadatelé, kteří byli označeny s havarijním stavem v dotačním programu 15POV01, budou 
řádně podpořeny v pořadí, jak je uvedeno v zásobníku žádostí dle dosažených bodů. 
  
 
K bodu 6. 
Rozdělení alokace krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu v roce 2015 – Ing. Mejstřík.  
 
Členům VRRCR byl předložen návrh na rozdělení alokace krajských dotačních programů v oblasti 
regionálního rozvoje a cestovního ruchu na rok 2015. 
Oblast RR – 7 904 558 Kč 
Oblast CR – 5 313 178 Kč 
 
 
K bodu 7. 
Různé. 
 

K bodu 7.1. 
Aktuální informace o účelových dotacích – Ing. Mejstřík. 
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Členům VRRCR byl předložen přehled o poskytnutých mimořádných dotacích z rozpočtu kraje 
v roce 2015, kapitoly 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch. 
Na stůl členové VRRCR obdrželi „Informace a shrnutí poskytnutých účelových dotací v letech 
2012 – 2014“ a „Zásady pro poskytování dotací na individuální účel z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje“.  
 
Návrh Zásad pro poskytování dotací na individuální účel u dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje byl členům VRRCR představen s požadavkem na doplnění případných připomínek. Termín 
pro podání připomínek byl stanoven do 20. 3. 2015. Poté budou připomínky zapracovány a 
následně bude materiál předložen k projednání ve VRRCR 7. 4. 2015. 
 
 
 
Příští jednání  - VRRCR 7. 4. 2015   
  
 
Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                      ………………………… 
   
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                          …………………………     


