Zápis
z 34. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, konaného dne 5. 4. 2016 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 118 v budově KÚ
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Kubát, J. Linek,
Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák,
Omluveni: JUDr. M. Antl, M. Vlasák, I. Vodochodský
Nepřítomni: F. Rázl
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová, Ing. Bc.
Mejstřík - omluven, DiS., Bc. Knotek, Mgr. Kamenický, R. Fodorová
Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.
3. Informace o poskytnutí dotací z dotačních programů RR 2016 – Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
16RRD01 - Podpora hasičské techniky pro obce s JPO
16RRD02 - Podpora svazků obcí
16RRD03 - Podpora územního plánu obcí
16RRD05 - Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém
kraji
16RRD06 - Propagace cyklobusů v turistických regionech
4. Prodloužení doby realizace projektů – Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
15RRD05 - 0009 – „Kamenný most“ Plácky – „Skleníky“ Třebeš
15RRD05 - 0010 - „Cyklotrasa č. 14 – Úsek Most Železňák, Malšova Lhota v Hradci Králové“
15RRD05 - 0003 – „Stezka pro cyklisty a pěší, Třebechovice p. O. - Krňovice, I. etapa“
5. Dotační program 16CRG01 - Úprava lyžařských běžeckých tras – Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
6. Dotační program 16RD11 – Zvýšení akceschopnosti JPO v KHK (hasičské zbrojnice) - Ing. Bc.
Mejstřík, DiS.
7. Dotační program 16RD12 - Zvýšení akceschopnosti JPO II a JPO III (řidičské průkazy) - Ing.
Bc. Mejstřík, DiS.
8. Hodnotící komise pro hodnocení žádosti o dotaci podaných do dotačních programů- 16RRD11
(zbrojnice), 16RRD12 (ŘP) - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
9. Hodnotící komise pro hodnocení žádosti o dotaci podaných do dotačního programu- 16CRG01
(LBT) - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
10. Žádost o poskytnutí mimořádně účelového příspěvku na Informační centrum Chlum - Ing. Bc.
Mejstřík, DiS.
11. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – DSO Poorlicko v likvidaci - Ing. Bc.
Mejstřík, DiS.
12. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Obec Lochenice - Ing. Bc. Mejstřík,
DiS.
13. Různé.
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/34/363/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Schvaluje
1. Program jednání VRRCR – doplněný.
13.1. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně obec Třebihošť
- Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
13.2. Žádosti o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně
obcím Litoboř, Křinice, Pšánky a Lhota pod Libčany. - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
2. Přítomnost hostů.
3. Návrhovou komisi: Bc. Petr Luska
4. Ověřovatele zápisu: MUDr. Pavel Trpák, Jiří Gangur
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 33. jednání VRRCR ze dne 9. 2.
2016.
USNESENÍ VRRCR/34/364/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zápisu z 33. jednání VRRCR bez připomínek.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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K bodu 3.
Informace o poskytnutí dotací z dotačních programů RR 2016 – Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
16RRD01 - Podpora hasičské techniky pro obce s JPO
16RRD02 - Podpora svazků obcí
16RRD03 - Podpora územního plánu obcí
16RRD05 - Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém
kraji
16RRD06 - Propagace cyklobusů v turistických regionech
Členům VRRCR byla předložena informace o výsledku jednání hodnotící komise pro hodnocení
žádostí o dotaci podaných do dotačních programů 16RRD včetně návrhu výše podpor jednotlivým
žadatelům. Podrobný komentář k jednotlivým dotačním programům přednesl Bc. Knotek.
USNESENÍ VRRCR/34/365/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Informaci o poskytnutí dotací z dotačních programů 16RRD a závěry hodnotící komise.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 4.
Prodloužení doby realizace projektů – Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
15RRD05 - 0009 – „Kamenný most“ Plácky – „Skleníky“ Třebeš
15RRD05 - 0010 - „Cyklotrasa č. 14 – Úsek Most Železňák, Malšova Lhota v Hradci Králové“
15RRD05 - 0003 – „Stezka pro cyklisty a pěší, Třebechovice p. O. - Krňovice, I. etapa“
Členům VRRCR byla předložena informace o prodloužení doby realizace projektů dle důvodové
zprávy - 15RRD05 - 0009 – „Kamenný most“ Plácky – „Skleníky“ Třebeš,15RRD05 - 0010 „Cyklotrasa č. 14 – Úsek Most Železňák, Malšova Lhota v Hradci Králové“, 15RRD05 - 0003 –
„Stezka pro cyklisty a pěší, Třebechovice p. O. - Krňovice, I. etapa“, komentář Bc. Knotek.
USNESENÍ VRRCR/34/366/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Prodloužení doby realizace projektu 15RRD05-0003 s názvem „Stezka pro cyklisty a pěší,
Třebechovice p.O. - Krňovice, I. Etapa“ do 31. 12. 2017 a schválit prodloužení termínu
realizace projektů 15RRD05-0009 s názvem „„Kamenný most“ Plácky – „Skleníky“
Třebeš“ a „15RRD05 – 0010 s názvem „Cyklotrasa č. 14 – Úsek Most Železňák, Malšova
Lhota v Hradci Králové“ do 30. 11. 2017.
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II. Doporučuje
Prodloužení doby realizace projektu 15RRD05-0003 s názvem „Stezka pro cyklisty a pěší,
Třebechovice p.O. - Krňovice, I. Etapa“ do 31. 12. 2017 a schválit prodloužení termínu
realizace projektů 15RRD05-0009 s názvem „„Kamenný most“ Plácky – „Skleníky“
Třebeš“ a „15RRD05 – 0010 s názvem „Cyklotrasa č. 14 – Úsek Most Železňák, Malšova
Lhota v Hradci Králové“ do 30. 11. 2017 zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 5.
Dotační program 16CRG01 - Úprava lyžařských běžeckých tras – Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl předložen návrh dotačního programu 16CRG01 – Úprava lyžařských
běžeckých tras pro zimní sezonu 2016/2017 včetně specifikace bodového hodnocení kritérií.
Podrobný komentář ke specifikaci bodového hodnocení kritérií daného programu sdělil Mgr.
Kamenický.
Maximální možná výše dotace se snižuje z 800 tis. Kč na 700 tis. Kč, vzhledem ke snížení alokace
ze 1,8 mil. Kč na 1,5 mil. Kč. Ze stejného důvodu a s ohledem na určité disproporce mezi
některými žadateli se nově zřizují finanční limity výše dotace na 1 km udržovaných tras, ve třech
kategoriích dle nadmořské výšky. V případě navýšení alokace mohou být zapojeny vrácené a
nedočerpané finanční prostředky po vyúčtování poskytnutých dotací za uplynulou sezónu.
Z věcné diskuze vyplynulo:
 doporučeno navýšení alokace
 zamezení duplicit tras
 režijní náklady zahrnout do uznatelných výdajů
 GPS - monitoring
Aktuální stav upravených lyžařských běžeckých tras prezentovat na webu např. „bílé stopy.cz“
nebo v Informačních centrech apod.
USNESENÍ VRRCR/34/367/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Návrh dotačního programu 16CRG01 - Úprava lyžařských běžeckých tras včetně
specifikace bodového hodnocení kritérií.
II. Ukládá
1. Odboru RG zapracovat věcné připomínky členů VRRCR: specifikace
 doporučeno navýšení alokace
 zamezení duplicit tras
 režijní náklady zahrnout do uznatelných výdajů
 GPS - monitoring
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2. Rozeslat nový návrh dotačního programu 16CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých
tras členům VRRCR na vědomí.
III. Doporučuje
Návrh dotačního programu 16CRG01 - Úprava lyžařských běžeckých tras včetně
zapracovaných úprav zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 6.
Dotační program 16RD11 – Zvýšení akceschopnosti JPO v KHK (hasičské zbrojnice) - Ing. Bc.
Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl zaslán návrh na vymezení rozsahu bodové škály dotačního programu
16RRD11 – Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém (hasičské
zbrojnice), který byl schválen 1. 2. 2016, který okomentoval Bc. Knotek.
USNESENÍ VRRCR/34/368/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Návrh na vymezení rozsahu bodové škály dotačního programu 16RRD11 – Zvýšení
akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém (hasičské zbrojnice).
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 1
Zdržel se: 0
K bodu 7.
Dotační program 16RD12 - Zvýšení akceschopnosti JPO II a JPO III (řidičské průkazy) Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byl zaslán návrh dotačního programu 16RD12 - Zvýšení akceschopnosti jednotek
JPO II a JPO III – zabezpečení řidičů pro zásahové vozy HZS s řidičským oprávněním skupiny C –
nákladní vozidla.
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Komentář - Bc. Knotek - uvedený dotační program je předkládám po jednání se SDH ČMS
Královéhradeckého kraje a jako potřebný pro obce, které zřizují JPO k zabezpečení osob nutných
pro zásahy. Předmětem dotačního programu jsou žádosti obcí k úhradě služeb autoškol, které by
zabezpečily vzdělávání členů JPO obcí. Podmínky a uznatelné výdaje jsou uvedeny v dotačním programu.
Pro hodnocení dotačního programu je pak stanovena následující bodová škála, která dle obecné zvyklosti je
předkládána.

Lhůta pro podání žádosti do dotačního programu je 9. 6. 2016 – 12. 7. 2016.
Na věcné dotazy - bylo zodpovězeno:

Podmínky:
 žádající osoba o řidičský průkaz musí vykonávat činnost u SDH nejméně po dobu 1 roku a
musí být starší 21 let.
 další podmínku je absolvování strojnického kurzu. Předjednáno se vzdělávacím zařízením
Bílé Poličany.
USNESENÍ VRRCR/34/369/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Návrh dotačního programu 16RD12 - Zvýšení akceschopnosti JPO II a JPO III (řidičské
průkazy) včetně bodové škály.
II. Doporučuje
Návrh dotačního programu 16RD12 - Zvýšení akceschopnosti JPO II a JPO III (řidičské
průkazy) zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 8.
Hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních programů16RRD11 (zbrojnice), 16RRD12 (ŘP) - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Jmenování členů hodnotící komise pro oblast regionální rozvoj.
Návrh termínu zasedání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci z oblasti regionální rozvoj
k hodnocení žádostí v programech:
16RRD11 – Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji
31. 5. 2016 od 9:30 hodin.
16RRD12 – Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III
10. 8. 2016 od 10:00 hodin.

Strana 6 (celkem 13)

Předseda komise

náhradníci

Bc. Petr Luska

Člen komise

Ing. Hana Masáková

MUDr. Pavel Trpák

Člen komise

Jiří Gangur

Miroslav Vlasák

Člen komise

Ing. Miroslava Součková

Ing. Petr Kubát

Člen komise

Ing. Jan Sobotka

Ing. Pavel Louda

Přizvání dalších osob:
Vedoucí odboru
regionální rozvoje,
grantů a dotací
Administrátor

Ivana Kudrnáčová

Vedoucí oddělení
krajských dotací

Miroslav Mejstřík

Ondřej Knotek

Odborník HZS KHK

Zástupce HZS KHK

USNESENÍ VRRCR/34/370/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Navrhuje
Jmenování členů hodnotící komise pro oblast regionální rozvoj v programech:
16RRD11 – Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji
16RRD12 – Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III

Předseda komise

Bc. Petr Luska

náhradníci

Člen komise

Ing. Hana Masáková

MUDr. Pavel Trpák

Člen komise

Jiří Gangur

Miroslav Vlasák

Člen komise

Ing. Miroslava
Součková
Ing. Jan Sobotka

Ing. Petr Kubát

Člen komise

Ing. Pavel Louda

Přizvání dalších osob:
Vedoucí odboru
regionální rozvoje,
grantů a dotací
Administrátor

Ivana Kudrnáčová

Vedoucí oddělení
krajských dotací

Miroslav Mejstřík

Ondřej Knotek

Odborník HZS KHK

Zástupce HZS KHK

Termínu zasedání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci z oblasti regionální rozvoj
k hodnocení žádostí 31. 5. 2016 od 9:30 hodin a 10. 8. 2016 od 10:00 hodin.
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9.
Hodnotící komise pro hodnocení žádostí podaných do dotačního programu 16CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Jmenování členů hodnotící komise pro hodnocení žádostí podaných do dotačního programu
16CRG01 - Úprava lyžařských běžeckých tras.
Návrh termínu zasedání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci 10. 8. 2016 od 9:30 hod.

Předseda komise

Bc. Petr Luska

náhradníci

Člen komise

Ing. Hana Masáková

MUDr. Pavel Trpák

Člen komise

Jiří Gangur

Miroslav Vlasák

Člen komise

Ing. Miroslava
Součková
Ing. Jan Sobotka

Ing. Petr Kubát

Člen komise

Ing. Pavel Louda

Přizvání dalších osob:
Vedoucí odboru
regionální rozvoje,
grantů a dotací
Vedoucí oddělení
regionálního rozvoje

Ivana Kudrnáčová

Vedoucí oddělení
krajských dotací

Miroslav Mejstřík

Lucie Rovenská

Administrátor

Petr Kamenický

USNESENÍ VRRCR/34/371/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Navrhuje
Jmenování členů hodnotící komise pro hodnocení žádostí podaných do dotačního programu
16CRG01 - Úprava lyžařských běžeckých tras.
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Předseda komise

Bc. Petr Luska

náhradníci

Člen komise

Ing. Hana Masáková

MUDr. Pavel Trpák

Člen komise

Jiří Gangur

Miroslav Vlasák

Člen komise

Ing. Miroslava
Součková
Ing. Jan Sobotka

Ing. Petr Kubát

Člen komise

Ing. Pavel Louda

Přizvání dalších osob:
Vedoucí odboru
regionální rozvoje,
grantů a dotací
Vedoucí oddělení
regionálního rozvoje

Ivana Kudrnáčová

Vedoucí oddělení
krajských dotací

Miroslav Mejstřík

Lucie Rovenská

Administrátor

Petr Kamenický

Termínu zasedání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci k hodnocení žádostí 10. 8. 2016
od 9:30 hod

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

K bodu 10.
Žádost o poskytnutí mimořádně účelového příspěvku na Informační centrum Chlum - Ing.
Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla předložena žádost Muzea východních Čech HK o poskytnutí mimořádného
účelového příspěvku na Informační centrum Chlum ve výši 25 tis. Kč.
Finanční podpora je řešena poskytováním tzv. mimořádného účelového příspěvku, jež se řídí
schválenými pravidly.
V souladu s těmito pravidly si požádalo Muzeum východních Čech o poskytnutí příspěvku na
činnosti realizované Informačním centrem na Chlumu ve výši 25 tis Kč.
Odbor RD navrhuje poskytnutí mimořádného účelového příspěvku v celé této výši.
USNESENÍ VRRCR/34/372/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
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I. Bere na vědomí
Žádost o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku ve výši 25 tis. Kč na Informační
centrum na Chlumu a doporučuje poskytnutí tohoto příspěvku.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 11.
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – DSO Poorlicko v likvidaci - Ing.
Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla předložena žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně DSO
Poorlicko v likvidaci. Komentář k danému bodu přednesla R. Fodorová.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel oznámení o vstupu Dobrovolného svazku obcí
Poorlicko (dále jen „DSO“) do likvidace dnem 1. ledna 2016, ve kterém žádá o vyjádření k dopadu
této skutečnosti na dodržení povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. POV2013/302/KO/INV ve výši 149 000 Kč na projekt „Střecha nad
hlavou“ - party stany a sedací sestavy (dále jen „dotační smlouva“) pro příjemce dotace, tj. DSO.
Jelikož daňový subjekt vstoupil do likvidace, vznikl důvod pro uplatnění sankce stanovené v článku
VII. odst. 2. písm. d) dotační smlouvy ve vztahu k povinnosti zakotvené v jejím článku IV. odst.
10., tj. 50 % z výše poskytnuté dotace, tzn. 74 500 Kč.
S ohledem na naplnění účelu poskytnuté dotace a záměru členských obcí DSO využívat party stan i
v následujících letech, v rámci udržitelnosti projektu, navrhuje oddělení krajských dotací vyhovět
žádosti a prominout odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 74 500 Kč.
USNESENÍ VRRCR/34/373/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – DSO Poorlicko v likvidaci.
II. Doporučuje
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – DSO Poorlicko v likvidaci ve
výši 74 500 Kč zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
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Zdržel se: 0
K bodu 12.
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Obec Lochenice - Ing. Bc. Mejstřík,
DiS.
Členům VRRCR byla předložena žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obce
Lochenice. Bližší komentář přednesla Mgr. Kudrnáčová.
Obec Lochenice uzavřela smlouvu v souladu s Usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZK/10/540/2013 ze dne 4. 11. 2013 a ZK/12/677/2014 ze dne 3. 2. 2014 (Dodatek č. 1), na realizaci
projektu s názvem Pořízení požárního vozidla (dále jen „projekt“). Obci byla poskytnuta
investiční dotace ve výši 1 000 000,- Kč, nebyla využita celá, daňový subjekt použil na realizaci
projektu dotaci ve výši 930 000,- Kč. 70.000 Kč pak vrátil zpět Královéhradeckému kraji.
Na základě výše uvedeného proběhla v obci daňová kontrola se závěry:
 Odvod za porušení rozpočtové kázně

 Penalizace
USNESENÍ VRRCR/34/374/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obce Lochenice.
II. Doporučuje
Žádost o prominutí odvodu ve výši 75 %, tj. 697 000 za porušení rozpočtové kázně obci
Lochenice zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 13.
Různé.
K bodu 13.1
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně obec Třebihošť - Ing.
Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byla zaslána důvodová zpráva včetně kopie žádosti obce Třebihošť o prominutí
uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu čl. IV. odst. 10) a čl. VII. odst. 1)
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, spočívající v porušení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o pozdní
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uveřejnění předmětné smlouvy, a to z důvodu velké vytíženosti pracovníka obecního úřadu
vyřizujícího danou agendu a neuvolněnosti starosty obce.
Na základě charakteru pochybení ze strany výše uvedeného příjemce dotace a z důvodu zajištění
kontinuity rozhodování Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve stejných případech, navrhuje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací KÚ KHK, prominout
uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 95 %, tj. 760.000 Kč z částky poskytnuté
dotace ve výši 800 000 Kč.

USNESENÍ VRRCR/34/375/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádosti o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 95 %, tj.
760 000 Kč.
II. Doporučuje
Žádosti o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 95 %, tj.
760 000 Kč zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 13.2
Žádosti o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně obcím Litoboř,
Křinice a Pšánky - Ing. Bc. Mejstřík, DiS.
Členům VRRCR byly předloženy žádosti o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení
rozpočtové kázně obcím Litoboř, Křinice a Pšánky. Komentář k žádostem přednesla Mgr.
Kudrnáčová.
Konstatovala, že KÚ odboru RG byla dodatečně doručena žádost obce Lhoty pod Libčany, která
rovněž žádá o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně.
U následujících příjemců dotací bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu čl. IV. odst. 10)
a čl. VII. odst. 1) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, spočívající
v porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně byla u těchto příjemců dotací uložena ve výši 100 %
poskytnuté dotace, a to v souladu s čl. VII. odst. 3) písm. d) příslušné smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Na základě uvedených platebních výměru na penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně podaly
předmětné subjekty žádosti o prominutí daného penále, a to Obec Litoboř dne 31. března 2016,
Obec Pšánky dne 30. března 2016, Obec Křinice dne 31. března 2016 a Lhota pod Libčany dne 1. 4.
2016.
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S ohledem na důvody uvedené v předmětných žádostech o prominutí penále z odvodu za porušení
rozpočtové kázně navrhuje oddělení krajských dotací vyhovět těmto žádostem a prominout dané
penále v plné výši u každého žadatele.
USNESENÍ VRRCR/34/376/2016
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
I. Bere na vědomí
Žádosti o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně obcím
Litoboř, Křinice, Pšánky a Lhoty pod Libčany v plné výši u každého žadatele.
II. Doporučuje
Žádosti o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně obcím
Litoboř, Křinice, Pšánky a Lhoty pod Libčany v plné výši u každého žadatele
zastupitelstvu ke schválení.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Příští jednání - VRRCR 10. 5. 2016
Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska
Ověřovatel zápisu: MUDr. Pavel Trpák
Ověřovatel zápisu: Jiří Gangur
Zapisovatelka: Renata Fodorová
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..…………………….
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