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Zápis 
 
z 35. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 10. 5. 2016 v 9,00 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ 
 
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, Ing. P. Kubát, Ing. P. Louda, M. Vlasák,  
                  MUDr. P. Trpák, 
Omluveni: JUDr. M. Antl, J. Gangur, J. Linek, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, 
                    I. Vodochodský 
Nepřítomni: 
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová - omluvena,  
                 Ing. Bc. Mejstřík, Ing. Štorek, Mgr. Ferbar, R. Fodorová                   
                                                                      
Program:  
1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. 
2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska. 
3. Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních 

přítoků Odry – Ing. Štorek, odbor ŽP. 
4. Návrhy dotačních programů dotační oblasti „Regionální rozvoje“ na rok 2017 - Ing. Bc. 

Mejstřík, DiS. 
5. Návrhy dotačních programů 16POV01 a 16POV02 dotační oblasti „Program obnovy venkova“ 

na rok 2017 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
6. Žádosti o dotaci na individuální účel - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
7. Žádost o změnu typu dotace -  Město Borohrádek a žádost o změnu účelu dotace – První 

soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
8. Různé. 
 
Odkaz na podkladové materiály k bodu jednání 3): 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/planovani-
vod/informativni-seminar-v-oblasti-planovani-vod-87897/ 
 
 
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.  
 
Vzhledem k tomu, že VRRCR nebyl 10. 5. 2016 usnášeníschopný, bylo předsedou VRRCR Bc. 
Petrem Luskou doporučeno se souhlasem přítomných členů VRRCR (6) projednat jednotlivé 
body programu bez přijetí usnesení. 
Dále bylo doporučeno, že omluvení členové VRRCR budou osloveni k vyjádření 
k jednotlivým bodům jednání VRRCR elektronicky s termínem do 13. 5. 2016. 
 
 

1. Program jednání VRRCR. 
2. Přítomnost hostů. 
3. Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák 

 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/planovani
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VRRCR nebyl usnášeníschopný, k danému bodu nebylo provedeno hlasování. Omluvení 
členové se vyjádřili elektronicky. Bod byl projednán bez výhrad.  
Závěr k bodu 1. 
VRRCR projednal bez výhrad. 
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   
 
Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 34. jednání VRRCR ze dne 5. 4. 
2016 včetně 
Bod 5)  
Dotační program 16CRG01 - Úprava lyžařských běžeckých tras – Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
II. Ukládá 

1. Odboru RG zapracovat věcné připomínky členů VRRCR: specifikace 
ü doporučeno navýšení alokace 
ü zamezení duplicit tras 
ü režijní náklady zahrnout do uznatelných výdajů 
ü GPS - monitoring 
 

2.  Rozeslat nový návrh dotačního programu 16CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých 
 tras členům VRRCR na vědomí. 

 
 
VRRCR nebyl usnášeníschopný, k danému bodu nebylo provedeno hlasování. Omluvení 
členové se vyjádřili elektronicky. Bod byl projednán bez výhrad.  
Závěr bod 2. 
VRRCR projednal bez výhrad. 
 
 
K bodu 3. 
Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních 
přítoků Odry – Ing. Štorek, odbor ŽP. 
 
Členům VRRCR byla poskytnuta prezentace plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán 
dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry zaměstnancem Povodí Labe Hradec Králové 
Mgr. Ferbarem. 
 
 
VRRCR nebyl usnášeníschopný, k danému bodu nebylo provedeno hlasování. Omluvení 
členové se vyjádřili elektronicky. Bod byl projednán bez výhrad.  
Závěr bod 3. 
VRRCR projednal bez výhrad. 
 
 
K bodu 4. 
Návrhy dotačních programů dotační oblasti „Regionální rozvoje“ na rok 2017 - Ing. Bc. 
Mejstřík, DiS. 
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Členům VRRCR byly předloženy návrhy dotačních programů dotační oblasti „Regionální rozvoje“ 
na rok 2017:   
 

• 17RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO  
• 17RRD02 Podpora svazků obcí  
• 17RRD03 Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS 
• 17RRD05 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém 

kraji 
• 17RRD06 Propagace cyklobusů v turistických regionech  
• 17RRD11 Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji 
• 17RRD12 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III 

 
Aktualizace uvedena v návrhu dotačních podmínek jednotlivých dotačních programů – shrnutí: 
Lhůta pro podávání žádostí 14:00 hodin 
Terminologie – uznatelné výdaje – nově podpořitelné výdaje 
Přílohy k žádosti – elektronická podoba ve lhůtě pro podání žádosti 
Listinná podoba příloh – v den podání žádosti 
U DP 17RRD02 – není přípustná hospodářská činnost žadatele 
U DP 17RRD – zpřesnění + metodika MINIS (požadavek odboru ÚP a SŘ) 
U DP17RRD05 – asistence odborného garanta 
 
Věcná diskuze byla zaměřena k nastavení smluv v režimu de minimis nebo naopak u jednotlivých 
dotačních programů.  
 
 
VRRCR nebyl usnášeníschopný, k danému bodu nebylo provedeno hlasování. Omluvení 
členové se vyjádřili elektronicky. Bod byl projednán bez výhrad.  
Závěr bod 4. 
VRRCR projednal bez výhrad. 
 
 
 
K bodu 5. 
Návrhy dotačních programů 16POV01 a 16POV02 dotační oblasti „Program obnovy 
venkova“ na rok 2017 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byly předloženy návrhy dotačních programů 16POV01 a 16POV02 dotační oblasti 
„Program obnovy venkova“ na rok 2017. 
 
Návrh aktualizovaných dotačních podmínek dotačních programů 17POV01 a 17POV02. 
 
Ø Dotační programy dotační oblasti Program obnovy venkova jsou aktualizovány k danému 

roku.  
Ø Maximální výše dotace u obou dotačních programů je zachována.  
Ø Předběžný návrh alokované částky pro rok 2017 je 20,0 mil. Kč a podléhá schválení návrhu 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017.  
Ø Navrhovaná alokovaná částka pro jednotlivé dotační programy nemusí být závazná, 

zastupitelstvo kraje může rozhodnout o jejím navýšení nebo snížení.  
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Ø V daném dotačním programu 17POV01 lze podat pouze 1 žádost, nelze zároveň podat 
žádost do dotačního programu 17POV02 a naopak. Důvodem je výše předpokládaných 
alokovaných prostředků. 

Ø Ve specifických hodnotících kritériích u dotačního programu 17POV02  je zdůrazněna 
podmínka pro předložení nebo dokladování pasportu místních komunikací ve vztahu k účelu 
projektu. (To znamená, že žadatel bude realizovat místní komunikaci nebo chodníky, 
v ostatních případech není pasport MK nutný).   

Ø Zásadní změnou pro rok 2017 je, že nebude využívána spolupráce administrátorů POV na 
příslušných ORP. 

Ø Ke změně administrace došlo po předchozím projednání postupu vkládání žádostí o dotaci 
do systému DOTIS s administrátory POV z jednotlivých ORP. 

Ø Ke sjednocení administrace dochází z důvodu, že i ostatní dotační programy jsou touto 
formou administrovány oddělením krajských dotací. 

Ø Podmínky pro předkládání žádostí, včetně příloh jsou v popisu každého dotačního programu 
a podléhají systému DOTIS. 
 

Návrh na rozdělení alokace v dotačních programech: 
 
Dotační 
program  

Název dotačního programu Návrh alokace 
v mil. Kč 

1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti 

8,0 

2 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství  
a místních komunikací, infrastruktura (doporučená částka je 
vyšší z důvodů opakujícího se převisu žádostí) 

11,0 

 Rezerva 1,0 
 CELKEM 20,0 

 
 
Lhůta pro realizaci projektu je stanovena od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017. 
 
 
Lhůta pro podání žádostí o dotaci do dotačních programů 17POV01 a 17POV02 dotační oblasti 
Programu obnovy venkova je stanovena od 19. 10. 2016 do 12. 12. 2016. 
 
 
Doporučeno VRRCR v dotačním programu 16POV02 vypustit návrh na projekt: Obnova a 
zřizování rybníků a vodotečí (shoda v dotačních podmínkách ŽP). 
 
 
VRRCR nebyl usnášeníschopný, k danému bodu nebylo provedeno hlasování. Omluvení 
členové se vyjádřili elektronicky. Bod byl projednán bez výhrad.  
Závěr bod 5. 
VRRCR projednal bez výhrad. 
 
 
K bodu 6. 
Žádosti o dotaci na individuální účel - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byly zaslány žádosti o dotaci na individuální účel:  
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M.C.O.M. s.r.o. 
 Konference 1866 90 000 Kč 

město Žacléř Řešení havarijního stavu střechy ZŠ 2 000 000 Kč 

obec Dětenice Provoz letního vlaku v roce 2016 250 000 Kč 

obec Petrovičky Polyfunkční dům - IV. etapa 
300 000 Kč (již 

poskytnuto 600 000 
Kč) 

 
 
Doplňující informace k žadatelům o dotaci (přehled poskytnutých krajských dotací ve stávajícím 
volebním období, u obcí dále základní informace o rozpočtových výdajích): 

Spol. M.C.O.M. dosud o žádnou dotaci z rozpočtu KHK nežádala. 

Město Žacléř bylo v 2014 příjemcem dotace z rozpočtu KHK ve výši 54.400 na JPO, v r.2015 
25.000 Kč na vybavení IC, 14.000 na JPO, v r. 2016 13.000 Kč na vybavení IC.  Město má 3385 
obyvatel a rozpočet města činil v r. 2013 54 mil. Kč, z toho 11,5 mil. investice. 

Obec Dětenice  byla v r.2015 příjemcem dotace z rozpočtu KHK ve výši 10.000 Kč na 
Foersterovou Osenici, v letech 2014 a 2015  200.000 Kč na provoz letního vlaku. Obec má 723 
obyvatel a rozpočet činil v r. 2013 7,2 mil. Kč, z toho 0,4 mil. investice. 

Obec Petrovičky  byla v r. 2014 příjemcem dotace z rozpočtu KHK ve výši 600.000 Kč na 
polyfunkční dům a  v r.2015 též 600.000 Kč na polyfunkční dům. Na předmětnou žádost bylo 
poskytnuto v rámci I. změny rozpočtu KHK na rok 2016 600.000 Kč. Obec má 42 obyvatel a 
rozpočet činil v r.2013 2,5 mil. Kč, z toho 2,2 mil. Kč investice. 

 
VRRCR nebyl usnášeníschopný, k danému bodu nebylo provedeno hlasování. Omluvení 
členové se vyjádřili elektronicky. Bod byl projednán bez výhrad.  
Závěr bod 6. 
VRRCR projednal bez výhrad. 
 
 
K bodu 7. 
Žádost o změnu typu dotace -  Město Borohrádek a žádost o změnu účelu dotace – První 
soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla zaslána žádost o změnu typu dotace -  Město Borohrádek a žádost o změnu 
účelu dotace – První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové. 
 
Projekt č. 16RGI02-0021 na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Borohrádek změnu charakteru 
poskytnutých prostředků z neinvestičních na investiční a uzavření příslušného dodatku smlouvy o 
poskytnutí dotace. 

Projekt č. 16RGI02-0016 na opravu části střechy Prvního soukromého jazykového gymnázia změnu 
účelu dotace na opravu fasády a uzavření příslušného dodatku smlouvy o poskytnutí dotace. 

U této žádosti bylo doporučeno, aby byla podrobněji doplněna o důvod změny. 
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VRRCR nebyl usnášeníschopný, k danému bodu nebylo provedeno hlasování. Omluvení 
členové se vyjádřili elektronicky. Bod byl projednán bez výhrad.  
Závěr bod 7. 
VRRCR projednal bez výhrad. 
 
 
 
K bodu 8. 
Různé. 
 
Výjezdní zasedání do ZOO se přesouvá na 30. 8. 2016. 
 
 
 
K bodu 8.1. 
Žádost o změnu typu dotace poskytnuté obci Kunčice 16POV01 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla dodatečně v den jednání VRRCR předložena žádost o změnu typu dotace 
poskytnuté obci Kunčice 16POV01. 
Obec Kunčice požádala dopisem ze dne 4. 5. 2016 poskytovatele dotace o změnu typu dotace 
z neinvestiční na investiční na projekt „Obecní dům Kunčice“ s termínem realizace 1. 1. 2016 – 30. 
6. 2016. 
 
VRRCR nebyl usnášeníschopný, k danému bodu nebylo provedeno hlasování. Omluvení 
členové se vyjádřili elektronicky. Bod byl projednán bez výhrad.  
Závěr bod 8.1. 
VRRCR projednal bez výhrad. 
 
 
 
K bodu 8.2. 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Obec Slavětín nad Metují – 
15POV02 - Ing. Bc. Mejstřík, DiS. 
 
Členům VRRCR byla dodatečně v den jednání VRRCR předložena žádost o prominutí odvodu za 
porušení rozpočtové kázně – Obec Slavětín nad Metují – 15POV02. 
U obce Slavětín nad Metují bylo při daňové kontrole zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
čl. VI. odst. 1) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 15POV02-
0020/NM/NEINV (dále jen „dotační smlouva“), spočívající v porušení zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ke kterému došlo pozdním zveřejněním 
Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se společností ŠPELDA s. r. o., IČO: 28800125 na profilu zadavatele 
veřejné zakázky ve lhůtě stanovené zmíněným zákonem.  

Odvod za porušení rozpočtové kázně byl vyměřen ve výši 184.606 Kč platebním výměrem ze dne 
6. 5. 2016, čj. 49227/2016/KHK, spis. zn. KUKHK-14376/EK/2016. 

Doporučeno k prominutí uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 95 %, tj. po 
zaokrouhlení na celé koruny nahoru 175 376 Kč. 
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VRRCR nebyl usnášeníschopný, k danému bodu nebylo provedeno hlasování. Omluvení 
členové se vyjádřili elektronicky. Bod byl projednán bez výhrad.  
Závěr bod 8.2. 
VRRCR projednal bez výhrad. 
 
 
 
 
Příští jednání  - VRRCR 7. 6 2016 
  
 
Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska                                                        ……………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                     ……………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                             ..…………………….        


