
Z á p i s 
 

z 16. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 23.11.2018 od 10:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
zasedací místnost N2 903 Karla Čapka 

 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Bc. Hana Nedvědová 
 Ing. Jan Sobotka 
 Mgr. Jan Zeman 
  
Nepřítomni:    dle prezenční listiny 
 
Přizváni:  Bc. Pavel Hečko, člen Rady Královéhradeckého kraje 

Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis., vedoucí oddělení krajských dotací 
Ing. Lucie Rovenská, vedoucí oddělení regionálního rozvoje 
Ing. Vlasta Kratochvílová, vedoucí úseku cestovního ruchu 
Mgr. Petr Kamenický, oddělení regionálního rozvoje 
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. – Centrum investic, rozvoje a inovací 

 Zuzana Voglová – oddělení krajských dotací 
 
Hosté:             Bc. Pavel Hečko  
 
   
Program jednání: 

 
1) Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

schválení ověřovatele zápisu. 
2) Organizační zajištění jednání výboru v roce 2019. 
3) Nové programové období 2021+. 
4) Návrh marketingového plánu 2019. 
5) 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v 

Královéhradeckém kraji – 2. kolo. 
6) Prodloužení termínu navrácení finanční výpomoci - Orlické Záhoří. 
7) Poskytnutí návratné finanční výpomoci - Centrum evropského projektování. 
8) Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel. 
9) Poskytnutí dotací na individuální účel - IV. změna rozpočtu 2018. 
10) Žádost o individuální dotaci pro město Nová Paka na zajištění rekonstrukce bývalého 

kláštera. 
11) Různé, diskuse. 
12) Závěr. 



K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
schválení ověřovatele zápisu.  
 
Jednání v 10:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Ing. Oldřich Vlasák.  
 
Předseda výboru konstatoval, že je přítomno 7 členů výboru - výbor je tedy usnášeníschopný 
a přednesl doplněný návrh programu 16. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných 
hostů. Za ověřovatele zápisu z 16. jednání byl navržen Mgr. Jan Balcar Ph.D. a Ing. Hana 
Masáková, MBA.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 16/148/2018 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 16. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch, 
2. přítomnost hostů, 
3. ověřovatele zápisu – Ing. Hana Masáková, MBA a Mgr. Jan Balcar Ph.D. 

 
Před bodem 2. dorazil na jednání pan Mgr. Libor Mojžíš. – výbor je usnášeníschopný. 

 
Hlasování: 
Pro:  8 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
K bodu 10. 
Žádost o individuální dotaci pro město Nová Paka na zajištění rekonstrukce bývalého 
kláštera. 
(z organizačních důvodů byl bod předřazen před bod 2) 
 
Informace předá Mgr. Petr Kamenický – oddělení regionálního rozvoje. 
 
Město Nová Paka podalo žádost o poskytnutí dotace na individuální účel z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu rekonstrukce kláštera v Nové Pace, který 
sloužil jako nemocnice a do r. 2004 byl v majetku kraje.  
Život bez bariér, z.ú. (dále jen ŽBB) připravil dva projekty (Komunitní centrum Nová Paka a 
Centrum bez bariér II.) na rekonstrukci tří podlaží budovy kláštera. Z celkového rozpočtu 
rekonstrukce 91.084.785,- se ŽBB podařilo zajistit 43.558.961,- Kč z fondů EU. ŽBB se 
obrátil na Královéhradecký kraj s žádostí na dofinancování spoluúčasti ve výši 42.725.824,- 
Kč k tomuto projektu. Královéhradecký kraj žádosti ŽBB nevyhověl. Z průběhu jednání 
vyplynulo, že jedinou možností, která by byla pro zastupitelstvo kraje přijatelná, je garance 
zajištění rekonstrukce kláštera přímo městem Nová Paka. 
Na základě těchto skutečností město Nová Paka dne 15. 8. 2018 požádalo Královéhradecký 
kraj o individuální dotaci ve výši 42.752.824,- Kč, tedy ve stejné výši jako ŽBB. Účelem 
dotace je zajištění rekonstrukce kláštera, zejména pak kofinancování dvou výše zmíněných 
projektů z Integrovaného regionálního operačního programu MMR. Město Nová Paka zaručí 
a zajistí, aby ŽBB zrealizoval řádně a včas oba uvedené projekty.  



Vzhledem k formulaci smlouvy mezi městem Nová Paka a ŽBB o poskytnutí prostředků na 
rekonstrukci kláštera, se bude ze strany města Nová Paka jednat de iure o prostředky na nákup 
nemovitosti kláštera. Z tohoto důvodu je i účel smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK 
koncipován jako investiční na nákup nemovitosti.  
Město Nová Paka (dle přiloženého usnesení zastupitelstva města) schválilo nabytí pohledávky 
Královéhradeckého kraje vůči Životu bez bariér, z.ú ve výši 6.090.000,-Kč, za předpokladu, že 
Královehradecký kraj poskytne městu Nová Paka dotaci na spolufinancování projektů na 
revitalizaci budovy kláštera čp. 144 v Nové Pace (Komunitní centrum Nová Paka a Centrum 
bez bariér II.) minimálně ve výši 36.000.000,- Kč. Toto usnesení Zastupitelstva města a další 
městem přiložené dokumenty jsou však v současné době tedy v rozporu s předkládaným 
návrhem usnesení a přiloženými smlouvami.   
Vzhledem k finančním možnostem KHK je navrženo poskytnout dotaci ve výši 36.000.000 Kč, 
s rozložením na tři roční splátky. 
Aktuální cena zjištěná budovy bývalého kláštera dle znaleckého posudku č. 3847/112/2018 ze 
dne 20. 4. 2018 znalce z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, Martina 
Buchara, činí 4 603 660,85 Kč, s koeficientem prodejnosti 3 876 282,40 Kč (znalecký posudek 
k dispozici na majetkovém oddělení). 
 
V příloze materiálu byla vyjádřena rizika oddělení legislativní a právní. 
 
Informace o projektech organizace Života bez bariér, z.ú., doplnila Mgr. Ivana Kudrnáčová. 
Uvedla, že oba projekty jsou na sobě nezávislé a mají spoustu nezpůsobilých výdajů.  
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. upozornil na riziko vzniku precedentu v rámci přidělení dotace od 
Královéhradeckého kraje městu Nová Paka. 
Pakliže nositelem a garantem bude město Nová Paka s vymezeným vztahem, že budova a 
prostory budou pouze pronajaty Životu bez bariér a budova tak zůstane v majetku města Nová 
Paka, může být tento celý záměr přijat, uvedl Ing. Oldřich Vlasák.  
Bc. Pavel Hečko uvedl, že majitelem budovy bude město Nová Paka.  
Mgr. Petr Kamenický upřesnil, že po době udržitelnosti projektu přejde majetek do majetku 
města Nová Paka. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/16/150/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace městu Nová Paka ve výši 
36.000.000 Kč na zajištění rekonstrukce kláštera v Nové Pace s podmínkou, že majetek bude 
po době udržitelnosti převeden do vlastnictví města Nová Paka. 

 

II. žádá  
aby město Nová Paka zabezpečilo na vlastní náklady, že po dobu udržitelnosti bude zajištěna 
obsahová náplň projektu. 
 

Hlasování 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 



K Bodu 2. 
Organizační zajištění jednání výboru v roce 2019. 
 
 
Termíny zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch (VRRCR) v roce 2019 – 

vazba na zasedání RK A ZK 

 

Pravidelná jednání VRRCR – pátek v 10:00 hodin 

 

17. Termín zasedání Bod Materiál 

VRRCR 25.01.2019 14.01.2019 17.01.2019 

RK 04.02.2019 24.01.2019 25.01.2019 

ZK 25.03.2019 (28.01.) 21.02.2019 (31.12.) 11.03.2019 (14.1.) 

Místnost: P1 905 Karla Poláčka 

 

18. Termín zasedání Bod Materiál 

VRRCR 08.03.2019 25.02.2019 28.02.2019 

RK (01.04.) 18.03.2019 (21.3.) 07.03.2019 (22.3.).) 08.03.2019 

ZK (zk 25.03.) 06.05.2019 04.04.2019 18.04.2019 

Místnost: N2 903 Karla Čapka (rada-větší) 

 

19. Termín zasedání Bod Materiál 

VRRCR 26.04.2019 15.04.2019 18.04.2019 

RK 13.05.2019 02.05.2019 03.05.2019 

ZK 17.06.2019 16.05.2019 03.06.2019 

Místnost: N2 903 Karla Čapka (rada-větší) 

 

20. Termín zasedání Bod Materiál 

VRRCR 24.05.2019 13.05.2019 16.05.2019 

RK 27.05. a (10.06.2019) 16.05.2019 (30.5.) 17.05.2019 (31.5.) 

ZK (17.06.) 17.06.2019 16.05.2019 03.06.2019 

Místnost: N2 903 Karla Čapka (rada-větší) 

 



21. Termín zasedání Bod Materiál 

VRRCR 21.06.2019 10.06. 2019 13.06.2019 

RK 24.06. a 08.07.2019 13.06 a 27.06.2019 14.06. a 28.06.2019 

ZK 09.09.2019 08.08.2019 26.08.2019 

Místnost: N2 903 Karla Čapka (rada-větší)  

 

22.  Termín zasedání Bod Materiál 

VRRCR 23.08.2019 12.08.2019 15.08.2019 

RK 23.09.2019 12.09.2019 13.09.2018 

ZK 14.10. a 09.09.2019 08.08.2019 26.08.2019 

Místnost: N2 903 Karla Čapka (rada-větší)  

 

23.  Termín zasedání Bod Materiál 

VRRCR 11.10.2019 30.09.2019 03.10.2019 

RK 21.10. a 04.11.2019 10.10.2019 11.10.2019 

ZK 14.10.2019 12.09.2019 30.09.2019 

Místnost: P1 905 Karla Poláčka  

 

24. Termín zasedání Bod Materiál 

VRRCR 22.11.2019 11.11.2019 14.11.2019 

RK 02.12. a 16.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 

ZK 09.12.2019 07.11.2019 25.11.2019 

Místnost: N2 903 Karla Čapka (rada-větší) 

 

Nelze předkládat materiály pro daný termín ZK. 

 
USNESENÍ VRRCR/16/149/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
termíny zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch pro rok 2019. 
 
Hlasování 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



K bodu 3. 
Nové programové období 2021+. 
 
Informace k novému programovému období 2021+ předala RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. - 
Centrum investic, rozvoje a inovací a Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního 
rozvoje, grantů a dotací. 
 
Prezentace k bodu bude zaslána všem zúčastněným společně se zápisem z jednání. 
Webová stránka chytryregion.cz 
 
Ing. Oldřich Vlasák upozornil na potřebu seznámit s tímto konceptem, představitele obcí a 
další osoby tak, aby mohly být podstatné oblasti rozvíjeny a podpořeny.  
Dále předseda upozornil na nejpalčivější témata, kterými jsou udržitelné hospodaření s vodou, 
RAP – finance na Dálnici D 11 a přeshraniční úsek, cestovní ruch – velká rozvojová šance pro 
Královéhradecký kraj (pevnosti z 2. světové války, bitva 1866, ZOO Dvůr Králové, Kuks, 
hory – údržba tratí, nástupní střediska, zámky), problematická oblast Rychnovska – stažení 
lidí do této lokality, nedostatek kvalifikovaných osob, problematika recyklace odpadů, Smart 
služby – komunikace s obcemi (digitalizace, komunikace,…). 
Bc. Pavel Hečko – potíže jsou násobně větší na menších obcích. Potíž v objemu finančních 
prostředků určených obcím. 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. – potíž neúčasti zvaných osob na seminářích a pracovních skupinách 
týkající se rozvoje v území. Upozornil i na oblast školství – zaměření vysokých škol v KHK 
na humanitní obory, obory se nerozvíjí a nepřizpůsobují se požadavkům trhu. 
Ing. Oldřich Vlasák – průtahy se stavebními a rozvojovými záměry v území. Upozornil na 
spolupráci kraje a města Hradce Králové. 
Ing. Hana Masáková, MBA – upozornila na problematiku menšin a zatěžování sociálního 
prostředí, zákonné překážky,… 
Mgr. Libor Mojžíš – problematika pozdě vypisovaných dotačních titulů ze strany ministerstev 
v návaznosti na přípravu projektů ze strany obcí. 
RSDr. Ing. Otakar Ruml – upozornil na nutnost úprav zemědělské půdy (př. pěstování řepky, 
kukuřice,…), energetické využití odpadů za jasně stanovených podmínek,… 
 
Výbor projednal Nové programové období 2021+. 
 
Pozn.: v průběhu projednávání bodu 3 z jednání odešel pan Ing. Zdeněk Praus – výbor byl tak 
neusnášeníschopný.  
 
 
K bodu 4. 
Návrh marketingového plánu 2019. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje 
 
Nadále bude rozvíjena spolupráce Královéhradeckého Kraje s Pardubickým krajem pod 
značkou Východní Čechy. Bude také dále rozvíjena spolupráce i s ostatními subjekty 
cestovního ruchu. Podporován a rozvíjen bude též turistický portál.  
V případě schválení vedením Královéhradeckého kraje, bude rozvíjena vize Krajské 
destinační společnosti. 
Marketingovým tématem pro rok 2019 bude oblast cykloturistiky a aktivní dovolené. 



V rámci spolupráce s Pardubickým krajem bude vydána společná mapa hradů a zámků a 
mapa filmových míst Východních Čech. Vydán bude i promo materiál Cyklopecky 2019. 
 
Ing. Oldřich Vlasák – upozornil na přípravu akce Královéhradecké Dožínky. Uvedl potřebu 
větší podpory této akce a zatraktivnění a využití prostoru. 
RSDr. Ing. Otakar Ruml uvedl, že byl představen návrh zařadit na program Dožínek předání 
ocenění úspěšným absolventům zemědělských škol. 
Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že v lednu 2019 je naplánováno setkání v rámci realizace 
Dožínek 2019. Snahou bude zatraktivnění této akce a zlepšení úrovně programu. 
 
Výbor projednal Návrh marketingového plánu 2019. 
 
Pozn.: V průběhu bodu 4 byl výbor neusnášeníschopný.  
 
 
K bodu 5. 
18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v 
Královéhradeckém kraji – 2. kolo 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v 
Královéhradeckém kraji   
 
V dotačním programu 18RRDU2 bylo možné podat žádost o dotaci na 2 účely: 
Účel 1 – Rozvoj a bezpečnost cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální 
strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů – přípravná fáze  
(rozmezí dotace 40.000 Kč  - 2.000.000 Kč, maximální % podíl dotace 90 %, typ dotace 
investiční/neinvestiční). 
Účel 2 – Výstavba cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií 
Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů – realizační fáze. 
 (rozmezí dotace 40.000 Kč  - 4.000.000 Kč, maximální % podíl dotace 50 %, typ dotace 
investiční/neinvestiční). 
 
Celkem bylo do dotačního programu 18RRDU2 podáno 8 žádostí o dotaci s požadavkem na 
dotace ve výši 10.391.097 Kč.  
 
Pro přidělení dotace byl rozhodný celkový počet získaných bodů v hodnotících kritériích  
a datum a čas podání žádosti o dotaci (v případě shodnosti počtu získaných bodů). 
Doporučená výše dotace u jednotlivých žádostí je v plné výši do vyčerpání alokace vyčleněné 
pro dotační program.  
 
Hodnotící komise navrhla poskytnutí dotací 4 žadatelům o dotaci v celkovém objemu 
8.354.600 Kč. 
 
Ing. Oldřich Vlasák požádal o sumář, kolik žádostí bylo za celý rok podáno a kolika žádostem 
bylo vyhověno. 
Ing. Lucie Rovenská uvedla, že nyní začíná být zájem ze strany žadatelů o vlastní realizaci 
staveb. Doposud se jednalo především o projektovou přípravu a výkupy. Požadavky na 
rozpočet Královéhradeckého kraje tak budou větší než v předchozích letech.  



Apel výboru je, aby tato celokrajská priorita byla zohledněna i v návrhu rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2019 
 
 
Výbor projednal 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících 
cyklotras v Královéhradeckém kraji – 2. kolo. 
 
Pozn.: V průběhu bodu 5 byl výbor neusnášeníschopný.  
 
 
K bodu 6. 
Prodloužení termínu navrácení finanční výpomoci - Orlické Záhoří. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – oddělení regionálního rozvoje. 
 
Obec Orlické Záhoří realizuje projekt „Poznej Sudety na lyžích“, spolufinancovaný 
z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu Interreg V-A Česká republika – 
Polsko s partnerstvím města Bystrzyca Kłodzka. Projekt na české straně spočívá ve výstavbě 
parkoviště o kapacitě 65 aut a 5 autobusů, výstavbě nasvíceného lyžařského běžeckého 
okruhu o délce 4,5 km a nákup rolby pro údržbu lyžařských tratí. Celková částka činí 796.389 
EUR, z toho dotace z EFRR a státního rozpočtu 90%.  
Obec Orlické Záhoří obdržela návratnou finanční výpomoc z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na předfinancováním projektu ve výši 16.652.774 Kč, s 
návratností do 31.12.2018. Obec nyní žádá o prodloužení termínu navrácení finanční 
výpomoci do 31.12.2019 z důvodu zpoždění při proplácení uhrazených prostředků ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
Výbor projednal prodloužení termínu navrácení finanční výpomoci - Orlické Záhoří. 
  
Pozn.: V průběhu bodu 6 byl výbor neusnášeníschopný.  
 
 
K bodu 7. 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci - Centrum evropského projektování 
 
Aktuální informace týkající se Centra evropského projektování předal členům výboru Bc. 
Pavel Hečko – člen Rady KHK 
 
Centrum evropského projektování a.s. žádá o pomoc s krytím finančních prostředků na 
provoz společnosti. Návratná finanční výpomoc ve výši 1 200 000 Kč bude vrácena do 
31.12.2019.  
Výpomoc je určena na krytí provozních nákladů společnosti a rozdílů mezi vznikem 
nákladů společnosti a výnosy. 
Podrobnosti jsou uvedeny v žádosti a je přiložen návrh smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci. 
 
Výbor projednal poskytnutí návratné finanční výpomoci - Centrum evropského 
projektování. 
 
Pozn.: V průběhu bodu 6 byl výbor neusnášeníschopný. 



K bodu 8. 
Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – oddělení regionálního rozvoje. 
 
a) Městské muzeum v Jaroměři je na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje č. ZK/15/1100/2018 ze dne 10. 9. 2018 příjemcem účelové investiční dotace ev.č. 
18RGI02-0225 ve výši 60.000 Kč na architektonickou studii nových expozičních prostor 
Městského muzea v Jaroměři - Wenkeova domu. Muzeum nyní žádá o změnu charakteru 
poskytnutých prostředků z investičních na neinvestiční z důvodu následného pořízení 
samotného vybavení přímo zřizovatelem muzea. 
 
b) Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, je na základě usnesení Rady Královéhradeckého 
kraje č. RK/13/874/2018 ze dne 14. 5. 2018 příjemcem účelové neinvestiční dotace ev.č. 
17RGI02-0376 ve výši 94.375 Kč na zřízení lanového centra. Škola nyní žádá o změnu 
charakteru poskytnutých prostředků z neinvestičních na investiční vzhledem k výši 
pořizovacích nákladů. 
 
c) Obec Adršpach je na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 
ZK/7/441/2017 ze dne 11. 9. 2017 příjemcem účelové investiční dotace ev.č. 17RGI02-0265 
ve výši 300.000 Kč na společný servisní objekt včetně zázemí pro Skalní záchrannou službu a 
Službu ochrany přírody. Obec nyní žádá o změnu termínu realizace projektu z 1.1.2017 – 
31.12.2018 na 1.1.2017 – 31.12.2019 z důvodu zpoždění při zpracování změny ÚP. 
 
d) Hasičský záchranný sbor KHK je na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje č. ZK/11/799/2018 ze dne 26. 3. 2018 příjemcem účelové investiční dotace ev.č. 
18RGI02-0103 ve výši 3.100.000 Kč na pořízení automobilů s právem přednosti v jízdě. HZS 
nyní žádá o změnu termínu realizace projektu z 1.1.2018 – 31.12.2018 na 1.1.2018 – 
30.6.2019 z důvodu zpoždění při výrobě speciálního podvozku. 
 
e) Wikov Ski Skuhrov je na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 
ZK/7/441/2017 ze dne 11. 9. 2017 příjemcem účelové investiční dotace ev.č. 17RGI02-0161 
ve výši 500.000 Kč na obslužný objekt lyžařských běžeckých tratí v Deštném v Orlických 
horách. Spolek nyní žádá o změnu termínu realizace projektu z 1.7.2017 – 31.12.2018 na 
1.7.2017 – 31.12.2020 z důvodu zpoždění realizace vzhledem k nedostatku finančních 
prostředků. 
 
f) Diecézní katolická charita HK je na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje č. ZK/6/327/2017 ze dne 19. 6. 2017 příjemcem účelové investiční dotace ev.č. 
17RGI02-0240 ve výši 500.000 Kč na projektovou přípravu malokapacitního zařízení hospice 
a dalších služeb následné péče. Charita nyní žádá o změnu termínu realizace projektu 
z 1.8.2017 – 31.12.2018 na 1.8.2017 – 31.12.2019 z důvodu náročnosti projektové přípravy a 
zároveň žádá o změnu charakteru poskytnutých prostředků z investičních na neinvestiční 
z důvodu využití všech prostředků na projektovou přípravu. 
Výbor projednal změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel. 
 
Pozn.: Výbor byl v průběhu bodu 8 neusnášeníschopný. 
 
 
 



K bodu 9. 
Poskytnutí dotací na individuální účel - IV. změna rozpočtu 2018. 
 
Členům výboru byl představen výsledek z jednání komise výboru pro posouzení 
individuálních dotací. 
 
 

Komise doporučuje výboru doporučit Zastupitelstvu KHK ke schválení tyto projekty:   
-  Krkonoše – svazek měst a obcí: Úprava lyžařských běžeckých tras v 

královéhradecké části Krkonoš 2018/2019. 

-  obec Batňovice: Oprava páteřní trasy kanalizace Batňovice. 

-  obec Bílá Třemešná: Základy stavby u přístavby pavilonu odborných učeben 
u ZŠ Bílá Třemešná. 

-  obec Březina: Obecní úřad 

-  obec Dobrá Voda u Hořic: Rekonstrukce rozvodů vody a odpadního vedení v 
MŠ v Dobré Vodě u Hořic. 

-  obec Libňatov: Půdní vestavba v MŠ Libňatov. 

-  obec Slavětín nad Metují: Rekonstrukce obecní prodejny č.p. 69 ve Slavětíně 
nad Metují. 

 

 
Komise nedoporučuje výboru doporučit Zastupitelstvu KHK ke schválení tyto projekty: 
 - město Broumov: Komunitní centrum Broumov 

 - město Jičín: Vybavení hasičské zbrojnice SDH Jičín 

- město Náchod: Vybudování a úprava parkovacích ploch a zastávky BUS 
v Náchodě 

-  město Náchod: Děšťová kanalizace V Úvozu, Náchod 

- obec Černilov:  Pořízení rychlého zásahového automobilu pro jednotku SDH 
obce Černilov v kategorii JPO II 

- Sdružení místních samospráv České republiky: Partnerství krajské a místní 
samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2018 

 
Výbor projednal poskytnutí dotací na individuální účel - IV. změna rozpočtu 2018. 
 
Pozn.: Výbor byl v průběhu bodu 10 neusnášeníschopný. 
 
 
 
K bodu 11. 
Různé, diskuse. 
 
- nebyl předložen žádný námět. 



 
K bodu 12. 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v čase 12:10 hodin jednání ukončil.  
 
 
17. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 25. 01. 2019 
od 10:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Hana Masáková, MBA 

ověřovatelka zápisu 
 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
Ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ing. Oldřich Vlasák 
Předseda výboru 

 
 
 
 
 
 


