Zápis
z 27. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, konaného dne 12. 5. 2015 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková,
Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Vlasák,
Omluveni: Ing. P. Kubát, J. Gangur, JUDr. M. Antl, F. Rázl, I. Vodochodský, J. Linek
Nepřítomni:
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Ing. Pacák, Ing. Háp,
Ing. Macková, Mgr. Panušová - omluvena, Bc. Šimek - CIRI, Mgr. Kudrnáčová,
Ing. Rovenská, Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS., R. Fodorová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
3. Informace o 3. Úplné aktualizaci územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje –
Ing. Pacák, Ing. Háp.
4. Informace o schválení 1. Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR ve Vládě ČR – Ing. Pacák,
Ing. Háp.
5. Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje – Mgr. Kudrnáčová,
Bc. K. Šimek - CIRI.
6. Aktualizace Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike
produktů – Ing. Rovenská.
7. Uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby – Ing. Rovenská.
8. Podmínky dotačního titulu 15RRD05 – Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras – Ing. Rovenská.
9. Návrh 2 vlajkových projektů a 1 strategického silničního projektu s účastí KHK do programu
INTERREG V-A-ČR – Polsko 2014 – 2020 – Mgr. Kudrnáčová
10. Dohoda o spolupráci s agenturou CzechTourism – Ing. Rovenská.
11. Návrh Statutu dotačního fondu KHK a Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu KHK Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
12. Návrh podmínek dotačních titulů Programu obnovy venkova KHK na rok 2016 - – Ing. Bc. M.
Mejstřík, DiS.
13. Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2016 –
Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
14. Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 - – Ing.
Bc. M. Mejstřík, DiS.
15. Různé.
15.1.
Informace o Memorandu o založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti
České republiky – 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.
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USNESENÍ VRRCR/27/281/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Program jednání VRRCR.
Přítomnost hostů.
Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska
Ověřovatele zápisu: MUDr. Pavel Trpák, Ing. Pavel Louda

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 26. jednání VRRCR ze dne 7. 4.
2015.
Úkol z VRRCR 18/199/2014 - splněn.
Úkol z VRRCR 26/280/2015 – trvá.

USNESENÍ VRRCR/27/282/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisu z 26. jednání VRRCR bez připomínek.
Úkol z VRRCR/18/199/2014 - splněn.
Úkol z VRRCR 26/280/2015 – trvá.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 3.
Informace o 3. Úplné aktualizaci územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje –
Ing. Pacák, Ing. Háp.
Členové VRRCR byli informováni o 3. Úplné aktualizaci územně analytických podkladů
Královéhradeckého kraje.
Ing. Macková konstatovala:
- stavební zákon (183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanovuje kraji povinnost pravidelně
zpracovávat Úplnou aktualizace ÚAP a to vždy v dvouletých intervalech v návaznosti na
dokončené úplné aktualizace ÚAP obcí
- ORP dokončily 3. úplnou aktualizaci svých ÚAP v prosinci 2014, kraji je zákonem dán termín do
konce června 2015 s tím, že dokončené krajské ÚAP musí být projednány v zastupitelstvu kraje
- práce na zpracování 3. Úplné aktualizace ÚAP jsou prováděny pracovníky odboru územního
plánování a stavebního řádu bez využití externí spolupráce
- v současné době probíhají práce na zpracování povinných součástí ÚAP - výkresové části
sestávající se z výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území, výkresu záměrů na provedení
změn v území a problémového výkresu a dále textové části – tzv. Rozboru udržitelného rozvoje
území
- v současné době zbývá dokončit analytickou část věnovanou problémům v území a z ní
vyplývajícího problémového výkresu
- časový harmonogram prací předpokládá předložení materiálu Radě Královéhradeckého kraje na
jejím zasedání předcházejícím jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2015

USNESENÍ VRRCR/27/283/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o 3. Úplné aktualizaci územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje.
II. Doporučuje
Informaci o 3. Úplné aktualizaci územně analytických podkladů Královéhradeckého
kraje zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 4.
Informace o schválení 1. Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR ve Vládě ČR – Ing.
Pacák, Ing. Háp.
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Členům VRRCR byla poskytnuta aktuální informace, že dne 15. 4. 2015 byla usnesením Vlády ČR
č. 276/2015 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Návrh Aktualizace č. 1
Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo na základě
usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování
PÚR ČR 2008 obsahující v části d) návrhy na aktualizaci.
Předmětem prezentace bylo seznámení s časovým harmonogramem zpracování aktualizace a
zmíněné hlavní změny.

USNESENÍ VRRCR/27/284/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o schválení 1. Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR ve Vládě ČR.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 5.
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje – Mgr. Kudrnáčová,
Bc. K. Šimek - CIRI.
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o Programu rozvoje cestovního ruchu
Královéhradeckého kraje, o postupu jeho zpracování a to Strategické části a analytické části.
Dodatečně bude členům VRRCR zaslán Akční plán k seznámení.

USNESENÍ VRRCR/27/285/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.
II. Doporučuje
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 6.
Aktualizace Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike
produktů – Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byla předložena Aktualizace Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje
v oblasti cyklo, in-line a bike produktů, která je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické
dopravy ČR pro léta 2013 – 2020. Tato strategie přispěje k dynamickému rozvoji a propagaci
prioritních dálkových cyklotras v Královéhradeckém kraji.
USNESENÍ VRRCR/27/286/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Aktualizaci Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike
produktů.
II. Doporučuje
Aktualizaci Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike
produktů zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 7.
Uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby – Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byl předložen návrh na Uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi
Královéhradeckým krajem a Královéhradeckou labskou o.p.s., jejímž posláním bude naplňování
Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.
Cíle, které jsou ve veřejném zájmu:
a) rozvoj cyklodopravy na území kraje – doprava do škol a zaměstnání
b) bezpečnost cyklodopravy
c) systémové využití potenciálu pro rozvoj turistického ruchu na území kraje s pozitivním
dopadem do terciální sféry
d) zpřístupnění území kraje
e) podpora zdraví a zdravého životního stylu
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USNESENÍ VRRCR/27/287/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby
za plnění závazku veřejné služby

II. Doporučuje
Uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby
za plnění závazku veřejné služby zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 8.
Podmínky dotačního titulu 15RRD05 – Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras – Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byl předložen návrh podmínek nového dotačního programu 15RRD05 – Rozvoj a
budování dálkových a na ně navazujících cyklotras, který má vazbu na Nadregionální strategii
Královéhradeckého kraje.
USNESENÍ VRRCR/27/288/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Podmínky dotačního titulu 15RRD05 – Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras.
II. Doporučuje
Podmínky dotačního titulu 15RRD05 – Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 9.
Návrh 2 vlajkových projektů a 1 strategického silničního projektu s účastí KHK do programu
INTERREG V-A-ČR – Polsko 2014 – 2020 – Mgr. Kudrnáčová.
Členům VRRCR byla poskytnuta informace o návrhu 2 vlajkových projektů a 1 strategického
silničního projektu s účastí KHK do programu INTERREG V-A-ČR – Polsko 2014 – 2020
V rámci připravovaného programu přeshraniční spolupráce „INTERREG V-A ČR – Polsko 20142020“ je umožněno předkládat tzv. vlajkové projekty. Jedná se o projekty, které budou významné
z hlediska naplňování cílů programu a budou mít širší územní dopad (celé podporované území nebo
podstatná část tohoto podporovaného území).
Záměry projektu:
1. Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí
2. Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého příhraničí „Společné dědictví“
3. Modernizace regionálních silnic ve Východních Krkonoších

Požadovaná dotace EU: 4 249 875 EUR
Spoluúčast kraje: 2 225 727 EUR
Vedoucí partner: Dolnoslezské vojvodství / Dolnoslezská správa silnic a železnic ve Vratislavi
Partner projektu: Královéhradecký kraj

USNESENÍ VRRCR/27/289/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh 2 vlajkových projektů a 1 strategického silničního projektu s účastí KHK do
programu INTERREG V-A-ČR – Polsko 2014 – 2020

II. Doporučuje
Návrh 2 vlajkových projektů a 1 strategického silničního projektu s účastí KHK do
programu INTERREG V-A-ČR – Polsko 2014 – 2020 zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 10.
Dohoda o spolupráci s agenturou CzechTourism – Ing. Rovenská.
Členům VRRCR byla předložena Dohoda o spolupráci s agenturou CzechTourism.
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CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zabývající se
propagací České republiky jako turistické destinace. Partner zabývající se marketingem cestovního
ruchu je Královéhradecký kraj.
Uzavřením Dohody o spolupráci smluvní strany deklarují zájem o užší spolupráci v oblasti
cestovního ruchu a specifikují její parametry.
Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2015.

USNESENÍ VRRCR/27/290/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Dohodu o spolupráci s agenturou CzechTourism.

II. Doporučuje
Dohodu o spolupráci s agenturou CzechTourism zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 11.
Návrh Statutu dotačního fondu KHK a Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu KHK
- Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen Návrh Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad
pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Vzhledem k tomu, že z důvodů
neprojednání návrhu v dotčených výborech, nemohly být zapracovány veškeré vznesené
připomínky, doporučil VRRCR časovou rezervu na připomínky s jejich předložením do 27. 5. 2015
Ing. Bc. M. Mejstříkovi, DiS., v elektronické podobě na adresu mmejstrik@kr-kralovehradecký.cz.
Finální návrh materiálu bude projednán ve VRRCR dne 9. 6. 2015.

USNESENÍ VRRCR/27/291/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad pro poskytování dotací
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
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II. Doporučuje
1. Návrh Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásad pro poskytování
dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje k připomínkování v termínu do
27. 5. 2015.
2. Finální návrh materiálu bude projednán ve VRRCR dne 9. 6. 2015.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 12.
Návrh podmínek dotačních titulů Programu obnovy venkova KHK na rok 2016 - – Ing. Bc.
M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh podmínek dotačních titulů Programu obnovy venkova KHK
na rok 2016.
VRRCR doporučil časovou rezervu na připomínky s jejich předložením do 27. 5. 2015 Ing. Bc. M.
Mejstříkovi, DiS., v elektronické podobě na adresu mmejstrik@kr-kralovehradecký.cz.
Finální návrh materiálu bude projednán ve VRRCR dne 9. 6. 2015.

USNESENÍ VRRCR/27/292/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh podmínek dotačních titulů Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na
rok 2016.
II. Doporučuje
1. Návrh podmínek dotačních titulů Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
na rok 2016 k připomínkování v termínu do 27. 5. 2015.
2. Finální návrh materiálu bude projednán ve VRRCR dne 9. 6. 2015.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 13.
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2016
– Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh podmínek dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje
pro rok 2016.
VRRCR doporučil časovou rezervu na připomínky s jejich předložením do 27. 5. 2015 Ing. Bc. M.
Mejstříkovi, DiS., v elektronické podobě na adresu mmejstrik@kr-kralovehradecký.cz.
Finální návrh materiálu bude projednán ve VRRCR dne 9. 6. 2015.

USNESENÍ VRRCR/27/293/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok
2016.
II. Doporučuje
1. Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok
2016 k připomínkování v termínu do 27. 5. 2015.
2. Finální návrh materiálu bude projednán ve VRRCR dne 9. 6. 2015.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 14.
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 - –
Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh podmínek dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro
rok 2016.
VRRCR doporučil časovou rezervu na připomínky s jejich předložením do 27. 5. 2015 Ing. Bc. M.
Mejstříkovi, DiS., v elektronické podobě na adresu mmejstrik@kr-kralovehradecký.cz.
Finální návrh materiálu bude projednán ve VRRCR dne 9. 6. 2015.
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USNESENÍ VRRCR/27/294/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016.
II. Doporučuje
1. Návrh podmínek krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok
2016 k připomínkování v termínu do 27. 5. 2015.
2. Finální návrh materiálu bude projednán ve VRRCR dne 9. 6. 2015.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 15.
Různé.

K bodu 15.1.
Informace o Memorandu o založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti České
republiky – Ing. Rovenská.
Členové VRRCR byli informováni o Memorandu o založení Asociace teritoriálních paktů
zaměstnanosti České republiky, které bylo již schváleno zastupitelstvem kraje dne 11. 5. 2015.
USNESENÍ VRRCR/27/295/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

I. Bere na vědomí
Informace o Memorandu o založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti České
republiky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 15.2.
Žádost obce Zlatá Olešnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV01 - Ing. Bc. M. Mejstřík, DiS.
USNESENÍ VRRCR/27/296/2015
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Odbor RG obdržel v elektronické podobě dne 11. 5. 2015 žádost obce Zlatá Olešnice žádost o
prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu 15POV01 na realizaci projektu
„Výměna vrat – hasičská zbrojnice, vybavení“ v termínu do 1. 4. 2015 – 29. 5. 2015.
Žadateli byla schválena dotace zastupitelstvem kraje dne 30. 3. 2015 ve výši 54 700,- Kč.
Vzhledem k tomu, že Smlouva o poskytnutí dotace není ze strany poskytovatele podepsána, lze
využít možnosti nového schvalovacího procesu a vyhovět tak žadateli s prodloužením termínu
realizace projektu do 31. 8. 2015.

I. Bere na vědomí
Žádost obce Zlatá Olešnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu
15POV01.
II. Doporučuje
Žádost obce Zlatá Olešnice o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního
programu 15POV01 zastupitelstvu ke schválení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro : 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Příští jednání - VRRCR 9. 6. 2015

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

…………………………

Ověřovatel zápisu: MUDr. Pavel Trpák

………………………

Ověřovatel zápisu: Ing. Pavel Louda

……………………….

Zapisovatelka: Renata Fodorová

……………………….
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