
Z á p i s 
 

ze 17. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 25.01.2019 od 10:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
zasedací místnost P1 905 Karla Poláčka 

 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Oldřich Vlasák 
 Mgr. Libor Mojžíš 
 Ing. Zdeněk Praus 
 Ing. Jan Jarolím 
 Luboš Řehák  
 Helena Červová 
 Bc. Pavel Hečko 
  
Nepřítomni:    dle prezenční listiny 
 
Přizváni:  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 
Bc. Pavla Hofmanová, DiS. – oddělení územního plánování 
Ing. Petr Háp – vedoucí oddělení územního plánování 
Ing. Milan Pacák – vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu 
 

 
Hosté:             - 
 
   
Program jednání: 

1) Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
schválení ověřovatele zápisu, kontrola plnění usnesení a úkolů. 

2) Návrh oprávněného investora na pořízení Aktualizace č. 4 ZÚR KHK.  
3) Návrh zásad pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu 

vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo z jejich 
aktualizace. 

4) Informace o územně plánovacích podkladech (územních studiích), pořizovaných v 
průběhu roku 2019. 

5) Poskytnutí dotací na individuální účel ve vazbě na schválený rozpočet 2019. 
6) Hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do dotačních programů v oblasti Cestovní 

ruch, Regionální rozvoj a Program obnovy venkova. 



7) Změna typu poskytnuté dotace obci Vršce. 
8) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obec Jetřichov. 
9) Návrh na prodloužení a úpravu splátkového kalendáře půjčky – Benediktinské opatství 

Sv. Václava v Broumově. 
10) Projektový záměr „Cestou k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA LOUTKOU“. 
11) Zpráva o činnosti výboru 2018. 
12) Různé, diskuse. 
13) Závěr. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
schválení ověřovatele zápisu.  
 
Jednání v 10:00 hodin zahájil a řídil místopředseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní 
ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Ing. Jan Sobotka.  
 
Místopředseda výboru konstatoval, že je přítomno 9 členů výboru - výbor je tedy 
usnášeníschopný a přednesl doplněný návrh programu 17. zasedání výboru a nechal schválit 
účast přítomných hostů. Za ověřovatele zápisu ze 17. jednání byl navržen RSDr., Ing. Otakar 
Ruml. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 17/151/2019 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 17. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch, 
2. přítomnost hostů, 
3. ověřovatele zápisu – RSDr., Ing. Otakar Ruml 
 
Kontrola plnění usnesení a úkolů  
 
Výdaje na individuální dotace a přehled čerpání z dotačního fondu v rámci odvětví. 
Informace předal Mgr. Petr Kamenický a Ing. Lucie Rovenská – oddělení regionálního 
rozvoje.  
 
- Jedná se o přehled porovnání částek za poslední tři roky, které byly dány formou dotací na 
individuální účel a dotací v dotačních programech. Přehled dotačních oblastí, tak jak jsou na 
ně schváleny finanční prostředky v programech. Trend u individuálních dotací má stále 
rostoucí charakter. Stále narůstá částka na oblast sportu v rámci individuálních dotací. Pro 
oblast vrcholového sportu a investiční projekty v rámci této oblast není zatím určena částka v 
rámci samostatného dotačního programu. V rámci regionálního rozvoje dochází k poklesu 
částky ve prospěch programových dotací v této oblasti. 
Bc. Petr Luska – dotaz na financování v rámci pravidelných individuálních dotací. Mgr Ivana 
Kudrnáčová uvedla, že je potřeba rozdělovat jednorázové žádosti a pravidelné žadatele (př. 
DSO, MAS, Klub českých turistů, žadatelé vyplývající z různých memorand, spolupráce 



s krajem, a další). Nyní jsou předkládány na schválení Zastupitelstvem KHK žádosti 
pravidelných opakovaných žadatelů, které vyplývají z určených závazků. Po zbytek roku pak 
budou předkládány žádosti o mimořádné individuální dotace. 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. se dotázal, zda by nebylo vhodné zmapovat, zda existují ještě další 
skupiny, které by bylo vhodné zařadit mezi skupinu pravidelných žadatelů (př. Svazky měst a 
obcí). Vyvinout snahu otevřít diskusi v rámci politického spektra. 
 
Hlasování: 
Pro:  9 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
K bodu 2. 
Návrh oprávněného investora na pořízení Aktualizace č. 4 ZÚR  
 
Informace předali zástupci z odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Milan Pacák, 
Ing. Petr Háp a Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
 
Dne 14. 12. 2018 byl ze strany Ředitelství silnic a dálnic uplatněn podle § 42a stavebního 
zákona návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
Předmětem této aktualizace by pak měla být změna vymezení koridoru pro přeložku silnice 
I/36 Holice – Čestice, a to na území města Borohrádek. Pořizovatel ZÚR KHK má podle § 
42a odst. 4 stavebního zákona tu povinnost, splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, 
tento návrh se svým stanoviskem bezodkladně předložit k rozhodnutí zastupitelstvu (25. 3. 
2019). 
 
USNESENÍ VRRCR/17/152/2019    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
informace o uplatněném návrhu. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje rozhodnout o pořízení Aktualizace č. 4 Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje zkráceným postupem podle § 42a – 42c 
stavebního zákona a o obsahu této aktualizace. 
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3. 
Návrh zásad pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu 
vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo z jejich 
aktualizace. 
 
Informace předali zástupci z odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Milan Pacák, 
Ing. Petr Háp a Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
 
Dne 3. 10. 2018 nabyla účinnost Aktualizace č. 1 ZÚR KHK.  Podle § 45 odst. 2 stavebního 
zákona pokud změny územně plánovacích dokumentací obcí vyplývají z této aktualizace (§ 5 



odst. 6 stavebního zákona a § 36 odst. 5 stavebního zákona), hradí náklady na tyto změny 
ÚPD obcí kraj. Odbor ÚP a SŘ proto připravil návrh zásad pro úhradu těchto nákladů, které 
bude předkládat Zastupitelstvu KHK ke schválení (25. 3. 2019). Výbor byl na svém jednání 
seznámen s obsahem těchto zásad. 
 
Z ustanovení § 36 odst. 5 stavebního zákona vyplývá, že zásady územního rozvoje (popř. 
jejich 
aktualizace) jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. Současně z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona vyplývá, že obce a 
kraje jsou povinny soustavně sledovat, nedošlo-li ke změně podmínek, na základě kterých 
byla územně plánovací dokumentace vydána. V případě, že ke změně podmínek došlo, jsou 
povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace. 
V souvislosti s vydanou aktualizací ZÚR budou obce Královéhradeckého kraje, kterých se 
dotýká věcné řešení aktualizace ZÚR, povinny pořizovat změny územních plánů. 
V ustanovení § 45 odst. 2 stavební zákon stanoví, že pokud pořízení změny územního plánu 
vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich aktualizace, hradí takto vyvolané náklady 
kraj s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu 
územního plánu vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce. 
Uvedené ustanovení tak v souvislosti s účinností aktualizace ZÚR a v souvislosti s výše 
zmíněnými skutečnostmi znamená, že Královéhradeckému kraji vznikla povinnost hradit 
obcím Královéhradeckého kraje náklady na pořízení změn územních plánů v případech, kdy, 
pořízení vyplývá z této aktualizace ZÚR (nebo i z následných, v budoucnu vydaných 
aktualizací ZÚR). 
S ohledem na to, že stavební zákon ani jeho prováděcí právní předpisy neobsahují další 
podrobnosti o provedení, respektive postupu plnění výše uvedené povinnosti, bylo nezbytné 
připravit návrh, který bude postup a pravidla pro aplikaci výše zmíněného ustanovení 
stavebního zákona obsahovat, a na jehož základě budou jednotlivé žádosti obcí o úhradu 
nákladů vyřizovány. 
Proto odbor územního plánování a stavebního řádu připravil návrh „Zásad Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu 
(dále jen „zásady“) vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo z 
jejich aktualizace“. Tento návrh bude předmětem projednání ve Výboru pro regionální rozvoj 
a cestovní ruch. Následně bude projednán v Radě Královéhradeckého kraje a v Zastupitelstvu 
Králohradeckého kraje, kterému bude rovněž předložen ke schválení. 
 
USNESENÍ VRRCR/17/153/2019    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
informace o zpracovaném návrhu zásad. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Návrh zásad pro úhradu vyvolaných nákladů 
na pořízení změny územního plánu vyplývající z aktualizace Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje nebo z jejich aktualizace. 
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 



K bodu 4. 
Informace o územně plánovacích podkladech (územních studiích), pořizovaných 
v průběhu roku 2019. 
 
Informace předali zástupci z odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Milan Pacák, 
Ing. Petr Háp a Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
 
V rámci tohoto bodu byli členové výboru stručně informování o aktuálně pořizovaných nebo 
připravovaných územně plánovacích podkladech, které odbor ÚP a SŘ pořizuje nebo bude 
pořizovat v letošním roce. 
 

1. Územní studie (Dvůr Králové and Labem) týkající se možné mimoúrovňové 
křižovatky propojující D11 a Dvora Králové nad Labem - průmyslových zón a ZOO 
Dvůr Králové. Řeší možná provizorní, náhradní propojení Dvora Králové nad Labem 
do doby než bude úsek D11 hotov. 
 
2. Územní studie pro místní specifické oblasti Broumovska (zahrnující cestovní ruch v 
oblasti). V současné době probíhá veřejná zakázka v malém rozsahu. 
 
3. Příprava zadávací dokumentace pro územní studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v povodí Dědiny. Tato studie řeší velmi odborné oblasti: 
sucho, nádrž Mělčany, protipovodňová opatření. 
V současné době mohou obce zasílat připomínky a podněty. Cíl této studie je 
aktuálnost požadavku a realizovatelnost v daném území. 
 
4. Mapování situace v území v návaznosti na možné napojení města Hostinného na 
komunikaci D11. Možností je vybudování nové komunikace nebo využití stávajících 
komunikací. Dotčené obce (Hostinné, Dvůr Králové nad Labem, Vítězná, Kocbeře, 
Nemojov, Jince, Chotěvice a Dolní Holešovice) se k této problematice mohly vyjádřit 
a zaslat své podněty. 
 - upozornění: nejedná se o myšlenku dálničního přivaděče 
 - v současné době se zjišťují pouze možnosti propojení 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. uvedl, že by bylo potřeba tuto situaci řešit v daném území i 
s ostatními dotčenými organizacemi. 
 
Ing. Milan Pacák informoval členy výboru o chystané změně Stavebního zákona a 
úskalích těchto změn. 
 

USNESENÍ VRRCR/17/154/2019    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. bere na vědomí 
informace o územních studiích pořizovaných odborem územního plánování a stavebního řádu. 
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 



K bodu 5.  
Poskytnutí dotací na individuální účel ve vazbě na schválený rozpočet 2019. 
 
Informace předal Mgr. Petr Kamenický – oddělení krajských dotací. 
 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
byly předloženy k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na individuální účel. 
Jedná se o projekty, které mají vyčleněny finanční prostředky ve schváleném rozpočtu na 
r.2019, v kapitole 48 dotační fond, odvětví individuální dotace. Žádosti byly podány do 
10.1.2019 a dle  Příkazu KÚ č.53 (Příkaz pro zpracování dotačního programu a administraci 
žádostí o poskytnutí dotace nebo daru)  jsou administrovány prostřednictvím odboru 
regionálního rozvoje, grantů a dotací.  
Mimořádně projednávané projekty, na které budou prostředky uvolněny v rámci 1. změny 
rozpočtu se týkají projektů Oblastní nemocnice Jičín a.s. a Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
 
Ing. Jan Sobotka vznesl dotaz na financování MAS prostřednictvím individuálních dotací. 
Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že tato podpora je žádoucí. MAS používají přidělené finance 
především na kofinancování projektů. Všeobecně MAS tuto finanční podporu vítají a 
efektivně využívají. 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. doplnil, že MAS hradí spoluúčast (5%) v projektu, další činnosti, 
které nelze zafinancovat jinak a finančně se podílí i při tvorbě krajských dokumentů 
(koncepce strategie, pracovní skupiny,…) – př. činnost terénního pracovníka,… Podpora a 
spolupráce s MAS je v rámci regionu velmi potřebná. 
Bc. Petr Luska vznesl dotaz na žádost o individuální dotaci Biskupského gymnázia v Hradci 
Králové. Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že tento závazek vyplívá z rozhodnutí 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z roku 2018. 
 
Ing. Jan Sobotka upozornil na žádosti Hasičského sboru – problematika financování. 
Mgr. Petr Kamenický uvedl, že v loňském roce byla sepsána mezi krajem a sdružením hasičů 
smlouva (dohoda o spolupráci), ve které je definováno, které činnosti by měl kraj podporovat. 
Podpora se týká především okresních článků. 
RSDr. Ing. Otakar Ruml uvedl, že hasiči v malých obcích obstarávají velmi širokou činnost 
včetně aktivit zajišťujících spolkový život na obci a finanční podpora je pro ně ze strany kraje 
potřebná. 
 
USNESENÍ VRRCR/17/155/2019    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. doporučuje 
1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely, na 
které jsou vyčleněny finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2019. 

2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely pro 
rozvojové projekty oblastních nemocnic Jičín a Náchod, na které budou vyčleněny finanční 
prostředky v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019. 

 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 



Pozn.: Na vlastní podjatost upozornili tito členové: Ing. Jan Sobotka, Ing. Veronika Tomková, 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
 
 
K bodu 6. 
Hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do dotačních programů v oblasti Cestovní 
ruch, Regionální rozvoj a Program obnovy venkova. 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
Hodnotící komise pro oblast Cestovní ruch a Regionální rozvoj  
Den konání: 11.02.2019 od 12:00 
Složení komise:  Ing. Oldřich Vlasák 
   Ing. Veronika Tomková 
   Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
   MVDr. Ivana Hantschová 
   Bc. Pavel Hečko 
 
Hodnotící komise pro oblast Program obnovy venkova 
Den konání: 28.03.2019 od 9:00 
Složení komise: Ing. Oldřich Vlasák 
   Ing. Hana Masáková, MBA 
   RSDr., Ing. Otakar Ruml 
   Bc. Hana Nedvědová 
   Bc. Pavel Hečko 
   (náhradník: Mgr. Jan Balcar, Ph.D.) 
 
 
K bodu 7. 
Změna typu poskytnuté dotace obci Vršce. 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje číslo ZK/13/955/2018 ze dne 21. 5. 2018 
byla obci Vršce schválena neinvestiční dotace ve výši 160.000 Kč na realizaci projektu 
18POVU1-0136 „Revitalizace rybníku Drápal a úprava veřejného prostranství v okolí 
rybníka“, který byl podpořen v rámci dotačního programu 18POVU1 Program obnovy 
venkova. 
Dne 3. 12. 2018 byla na oddělení krajských dotací doručena žádost o změnu typu poskytnuté 
neinvestiční dotace ve výši 160.000 Kč na dotaci investiční. 
 
USNESENÍ VRRCR/17/156/2019   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. projednal 
žádost obce Vršce o změnu typu poskytnuté dotace. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje změnu typu dotace z neinvestiční na investiční 
schválit. 



Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 8. 
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obec Jetřichov. 
 
Informace předal Ing., Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
Oddělení krajských dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdrželo dne 
16.11.2018 žádost o prominutí odvodu dotace a penále, evidovanou pod č. j. 
114710/2018/KHK, která je přílohou důvodové zprávy.   
 
Na základě charakteru pochybení příjemce dotace, a z důvodu zajištění kontinuity 
rozhodování Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v obdobných případech, je doporučeno 
prominout 95 % uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně, tj. 134.280,60 Kč.  
Odvod penále a jeho výše bude předmětem dalšího jednání, po vyřešení odvodu za porušení 
rozpočtové kázně. Současná praxe po vyměření penále u obdobných případů je, odpustit 
vyměřené penále v plné výši. Tento návrh může být na orgány kraje projednán až po 
zaplacení vyměřeného odvodu.  
 
Rada Královéhradeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout 
uložený odvod za porušení rozpočtové kázně obci Jetřichov IČO 006 54 116, ve výši 95%, tj. 
134.280,60 Kč na svém jednání dne 7. 1. 2019. 
 
USNESENÍ VRRCR/17/157/2019 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout uložený odvod za porušení rozpočtové 
kázně obci Jetřichov IČO 006 54 116, ve výši 95%, tj. 134.280,60 Kč.  

2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout obci penále, které bude vyměřené po 
zaplacení vyměřeného odvodu.  
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 9. 
Návrh na prodloužení a úpravu splátkového kalendáře půjčky – Benediktinské opatství 
Sv. Václava v Broumově. 
  
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu. 
 
Dne 14. 2. 2011 došlo k podepsání smlouvy o poskytnutí bezúročné investiční půjčky 
z rozpočtu Královehradeckého kraje (ZK/18/1301/2011) na přípravu a zpracování žádosti 
včetně projektové dokumentace a dalších příloh pro projekt Vzdělávací a kulturní centrum 
Broumov - revitalizace kláštera. Termín splatnosti půjčky byl původně 31. 12. 2012.  
 



Dodatkem č. 1 ze dne 31. 10. 2012 byla splatnost prodloužena do 31. 3. 2015.   Na základě 
žádosti dlužníka byl 30. 3. 2015 uzavřen Dodatek č. 2, kterým byl nastaven splátkový 
kalendář do roku 2019.  
Na základě tohoto splátkového kalendáře splatil dlužník 3.000.000 Kč z celkem 5.000.000 
Kč.  
 
Dne 20. 11. 2018 jsme obdrželi žádost dlužníka o prodloužení splatnosti zůstatku půjčky ve 
výši 2.000.000 Kč a to dle splátkového kalendáře, který je součástí Dodatku č. 3 (příloha č. 1 
této důvodové zprávy). 
 
V případě, že Dodatek č. 3 bude schválen a podepsán, bude zůstatek půjčky ve výši 2.000.000 
Kč splácen nadále takto: 
 
Březen 2019 – 650 000 Kč 
Březen 2020 – 650 000 Kč 
Březen 2021 – 700 000 Kč 
 
Do dne podpisu Dodatku č. 3 je nadále v platnosti Dodatek č. 2, dle kterého by měl dlužník 
splatit k 15. 12. 2018 částku 1.000.000 Kč. S ohledem na skutečnost, že dlužník neuhradí 
splátku Královéhradeckému kraji řádně a včas, je KHK povinen v rámci dodržení zásady 
řádného hospodáře požadovat po dlužníkovi zákonné úroky z prodlení dle příslušných 
ustanovení nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a 
evidence údajů o skutečných majitelích.  Přesná výše úroků bude vypočítána ke dni 
předcházejícímu dni podpisu Dodatku č. 3.  Vzhledem k pozdnímu doručení předmětné 
žádosti dlužníka o prodloužení splácení půjčky, nebylo možné předložit žádost orgánům kraje 
ke schválení v dřívějším termínu. 
 
USNESENÍ VRRCR/17/158/2019   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
žádost o prodloužení splatnosti zůstatku půjčky ve výši 2.000.000 Kč. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyhovět žádosti o prodloužení splatnosti zůstatku 
půjčky ve výši 2.000.000 Kč dle splátkového kalendáře uvedeného v Dodatku č. 3. 

 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 10. 
Projektový záměr „Cestou k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA LOUT KOU“. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje. 
 



Na základě závazku Královéhradeckého kraje na záchovné opatření v souvislosti se zápisem 
Východočeského loutkářství do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury 
České republiky (zápis do seznamu byl 7.12.2012) předkládáme projektový záměr Cestou 
k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA LOUTKOU (viz příloha DZ). Prostřednictvím 
tohoto projektu bude Královéhradecký kraj naplňovat uvedené záchovné opatření. Ostatní 
záchovná opatření byla dosud splněna, toto je jediný nevypořádaný závazek kraje. Do 
UNESCO bylo Loutkářství na Slovensku a v Česku zapsáno dne 1.12.2016. 
 
V případě schválení projektového záměru bude tento záměr (kofinancování) zapracován do 1. 
změny rozpočtu. 
 
USNESENÍ VRRCR/17/159/2019    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
projektový záměr „Cestou k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA LOUTKOU“. 
 
II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podporu projektu ze strany 
Královéhradeckého kraje dotací na individuální účel z kapitoly 48 – dotační fond v maximální 
výši 1 200 000 Kč v případě schválení projektu k realizaci ze strany MMR ČR v rámci 
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2019. 
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 11. 
Zpráva o činnosti výboru 2018. 
 
Členům výboru byla předložena zpráva o činnosti výboru za rok 2018. Zpráva byla vytvořena 
na základě doporučujícího usnesení ZK/17/1359/2018 Zastupitelstva KHK. Zpráva tak má být 
schválena před předložením Zastupitelstvu KHK příslušným výborem. 
 
USNESENÍ VRRCR/17/160/2019    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
Zprávu o činnosti výboru za rok 2018. 
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 12. 
Různé, diskuse. 
 
Ing. Jan Sobotka se dotázal na aktuální stav přípravy Krajské destinační společnosti. 
Mgr. Ivana Kudrnáčová předala informace o připravovaném záměru založení Krajské 
destinační společnosti. 



Mgr. Jan Balcar Ph.D. upozornil na právní subjektivitu případné krajské destinační 
společnosti.  
  
 
K bodu 13. 
Závěr 
 
Místopředseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v čase 12:15 hodin jednání ukončil.  
 
 
18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 08.03.2019 od 
8:00 v prostorách Kongresového centra Aldis v Hradci Králové v rámci konání 20. 
ročníku veletrhu INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RSDr., Ing. Otakar Ruml 

ověřovatel zápisu 
 

Ing. Jan Sobotka 
místopředseda výboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


