
 Z á p i s 
 

z 12. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 15.05.2018 od 10:00 hod.  

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

 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Mgr. Libor Mojžíš 
 RSDr. Ing. Otakar Ruml 
 Mgr. Jan Zeman  
 Ing. Hana Masáková, MBA 
 
  
Nepřítomni:    dle prezenční listiny 
 
 
Přizváni:  Bc. Pavel Hečko, člen Rady Královéhradeckého kraje 

Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací 
Ing. Lucie Rovenská, vedoucí oddělení regionálního rozvoje 
Mgr. Petr Kamenický, oddělení regionálního rozvoje 
Ing. Pacák Milan, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního 
řádu 
Ing. Háp Petr, vedoucí oddělení územního plánování 
Bc. Hofmanová Pavla DiS., oddělení územního plánování 
JUDr. Bc. Lukáš Korych, ředitel Centra investic, rozvoje a inovací 
Ing. Krunčíková Iva, ředitelka CEP a.s., prokuristka 
Všetečka Daniel, MSc. Centrum investic, rozvoje a inovací 
Ing. Pavel Šubrt, oddělení evropských grantů 
Miroslav Vlasák, zástupce ředitele ESÚS NOVUM 
Ing. Josef Táborský, předseda představenstva CEP a.s. 

 
Hosté:             Bc. Pavel Hečko  
 
   
Program jednání: 

1) Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
schválení ověřovatele zápisu. 

2) ESÚS NOVUM s r.o. - prezentace organizace.  
3) Aktuální informace z oblasti pořizování a projednávání aktualizací Zásad územního 

rozvoje Královéhradeckého kraje. 
4) Aktualizace krajské RIS3 strategie. 
5) Prezentace organizací CEP a CIRI ve vztahu ke KHK. 



6) Prodloužení doby realizace projektu 13RRD03-00011. 
7) Schválení členů hodnotící komise a dalších přizvaných kompetentních osob. 
8) Různé, diskuse. 
9) 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 10 členů výboru - výbor je tedy usnášeníschopný 
a přednesl doplněný návrh programu 12. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných 
hostů. Za ověřovatele zápisu z 12. jednání byla navržena paní MVDr. Ivana Hantschová. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 12/113/2018 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 12. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. přítomnost hostů 
3. ověřovatele zápisu – MVDr. Ivana Hantschová  

 
Hlasování: 
Pro:  10 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
K bodu 2. 
1. ESÚS NOVUM s r.o. - prezentace organizace 
2. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
předfinancování realizace projektů Evropského seskupení pro územní spolupráci 
NOVUM ve výši 30.000 EUR. 
 
Informace předal zástupce ředitele ESÚS NOVUM pan Miroslav Vlasák. 
Představení uskupení ESÚS NOVUM s r.o. – historie založení a účel. Pracovní náplň 
uskupení, podpora projektové činnosti v území, česko-polská spolupráce na úrovni všech 
partnerů, rozvoj v území aj.  
 
Prezentace bude zaslána všem členům výboru. 
 
Informace o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytla Mgr. Ivana Kudrnáčová – 
vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací. 

- Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM žádá o pomoc 
s předfinancováním projektů, realizovaných z prostředků programu Interreg V-A 



Česká republika – Polsko. Půjčka ve výši 30.000 EUR bude vrácena po proplacení 
prostředků Řídícím orgánem programu. 
Podrobnosti jsou uvedeny v žádosti. Předložen je i návrh smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci. 

 
USNESENÍ VRR/12/114/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí  
předané informace o Evropském seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování realizace projektů Evropského 
seskupení pro územní spolupráci NOVUM ve výši 30.000 EUR. 
 
Hlasování: 
Pro:  10 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
K bodu 3. 
Aktuální informace z oblasti pořizování a projednávání aktualizací Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje. 

Informace předala Bc. Pavla Hofmanová – odbor územního plánování a stavebního řádu. 

1) Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje 

V závěru roku 2017 se konalo veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK – s projednaným 
návrhem je možné se seznámit: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-
planovani/aktualizace-c--1-zasad-uzemniho-rozvoje-khk-navrh-pro-ver--projednani-2017-106870/ 

Odborem ÚP a SŘ byly vyhodnoceny výsledky veřejného projednání a nyní připravuje podklady pro 
předložení Aktualizace č. 1 ZÚR KHK Zastupitelstvu KHK ke schválení (září/říjen 2018). Na jednání 
výboru byly podány stručné informace o výsledku veřejného projednání (uplatněné námitky a 
připomínky) a o dalším postupu prací. 

2) Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje 

V závěru roku 2017 se konalo společné projednání návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KHK – 
s projednaným návrhem je možné se seznámit http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-
kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--2-zasad-uzemniho-rozvoje-khk-_-navrh-pro-spol--jednani-
106277/ 

3) Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje a o pořízení Územní studie přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dědiny 

Odbor ÚP a SŘ pořídil a začátkem roku 2018 projednal Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018), která se stane po jejím 
schválení zadáním pro Aktualizaci č. 3 ZÚR KHK. S projednanou zprávou je možné se seznámit  
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--3-zasad-
uzemniho-rozvoje-khk-_-zprava-o-uplatnovani-108925/ 

 

 



USNESENÍ VRR/12/115/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
1. Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje. 
2. Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje. 
3. Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje a výsledcích projednání Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) 
 

II. doporu čuje 
1. Zastupitelstvu KHK schválit projednanou Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018), přičemž s ohledem 
na výsledky projednání Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) problematiku přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v povodí Dědiny neřešit v rámci Aktualizace č. 3 ZÚR KHK. 

2. Pořídit územní studii navrhující, prověřující a posuzující možná řešení problematiky 
vymezení přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dědiny v územně plánovací 
dokumentací kraje. 

 
Hlasování: 
Pro:  10  Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 
K bodu 4. 
Aktualizace krajské RIS3 strategie. 
 
Informace předal Všetečka Daniel, MSc. Centrum investic, rozvoje a inovací a Ing. Pavel 
Šubrt, oddělení evropských grantů. 
 
Byla představena presentace Aktualizace krajské RIS3 strategie. Jedná se o aktualizaci nikoli 
nový dokument – zpřesnění zmapování potřeb a rozvoje v kraji. Aktualizace krajské RIS3 
strategie bude předložena ke schválení Radou Královéhradeckého kraje a následně 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Prezentace bude zaslána všem členům výboru. 
 
Diskuse: Ing. Tomková zmínila potřebu vypracování koncepce v oblasti školství a přemíře 
projektové činnosti učitelů ve vzdělávání na školách. Daniel Všetečka uvedl, že je průběžně 
komunikováno s odborem školství a jsou podávány podněty ke koncepci školství, podpoře 
studentů, výchovného poradenství atd. Ing. Ivana Kudrnáčová uvedla, že Královéhradecký 
kraj realizuje na Odboru školství Krajský akční plán vzdělávání a implementaci krajského 
akčního plánu vzdělávání. Kraj zvažuje možnost zapojit se do výzvy č. 80 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a nechat si např. zpracovat koncepci rozvoje školství. 
Mgr. Jan Balcar Ph.D. opakovaně upozornil na potřebu podpory v udržení vysokoškolsky 
vzdělaných osob v Královéhradeckém kraji. Ing. Jan Sobotka reagoval zmínkou o platovém 
ohodnocení ředitelů škol a pedagogů. 
 
 



USNESENÍ VRRCR/12/116/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Návrh Aktualizace krajské RIS3 strategie. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Návrh Aktualizace krajské RIS3 strategie. 
 
Hlasování: 
Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
K bodu 5. 
Prezentace organizací CEP a CIRI ve vztahu ke KHK. 
 
Organizaci CEP a.s. – Centrum evropského projektování a.s. odprezentovala paní Ing. Iva 
Krunčíková - ředitelka CEP a.s., prokuristka 
 
- Komplexní dotační management pro obce, podnikatelské subjekty aj. Jedná se především o 
konzultační činnost, přípravu projektů, kompletní příprava žádostí, administrace projektů a 
veřejných zakázek a řízení projektů.  
- Zaměření se na školení úředníků v dotační činnosti, finančním řízení, profesionálního 
projektového řízení - příprava na zkoušky. 
- Evropské dotační tituly + státní dotační tituly. 
- 60% financování z vlastní činnosti, 40% aktivit se bude dělat ve prospěch krajských 
organizací. 
- V současné době se řeší přidělení objemu práce pro CEP. 
- Hospodářský výsledek za 2017 činí ve ztrátě 400 tis. korun. Za poslední tři roky je 
kumulovaná ztráta cca 3,8 mil korun. 
 
Organizaci CIRI – Centrum investic, rozvoj a inovací odprezentoval pan  JUDr. Bc. Lukáš 
Korych, ředitel Centra investic, rozvoje a inovací 
 
- Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje od roku 2004. 
- Zajišťuje komplexní služby v oblasti projektového řízení a dotačního managementu 
především pro Královéhradecký kraj a jeho organizace. 
- Napomáhá udržitelnému rozvoji konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje a je 
regionálním partnerem a průvodcem ve světě dotací v Královéhradeckém kraji. 
- Vytváří podmínky pro rozvoj podnikání a investic v Královéhradeckém kraji. 
- Rozvíjí výzkumný a inovační systém Královéhradeckého kraje. 
- Poskytuje podpůrné služby v oblasti veřejných zakázek a realizuje centrální nákupy pro 
Královéhradecký kraj a jeho organizace. 
 
Prezentace obou společností budou zaslány členům výboru. 
 
Mgr. Jan Balcar Ph.D. upozornil na potřebu spolupráce obou organizací a snaze upřesnění 
pracovní náplně obou organizací. 



Ing. Jan Sobotka upozornil na zátěž spojenou se ziskem dotací a následném dokládání všech 
dokladů aj. ‚Takto dochází k nadbytečnému přetěžování obcí, kraje potažmo všech žadatelů o 
dotace. 
Ing. Josef Táborský upozornil na gesční rozdíl obou organizací. 
 
USNESENÍ VRRCR/12/117/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
1. informace o činnosti a struktuře Centra evropského projektování a.s. 
2. informace o činnosti a struktuře Centra investic, rozvoje a inovací. 
 
Hlasování: 
Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
K bodu 6. 
Prodloužení doby realizace projektu 13RRD03-00011. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením číslo ZK/6/304/2013 schválilo v roce 
2013 poskytnutí investiční dotace ve výši 96.000 Kč obci Hřibojedy na projekt č. 13RRD03-
0011 „Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel“. Dotace byla poskytnuta 
v rámci krajského dotačního programu 13RRD03 Pořízení a digitalizace územních plánů obcí 
do 1000 obyvatel.   
Hlavním důvodem pro prodloužení doby realizace projektu je nutnost posledního veřejného 
projednávání ÚPD, které je naplánováno na přelomu května a června 2018. Obec žádá o 
prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2018. 
Změna doby realizace projektu bude provedena na základě dodatku ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 
USNESENÍ VRRCR/12/118/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu a doporučuje Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje tuto změnu schválit. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tuto změnu schválit. 
 
Hlasování: 
Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
 
 



K bodu 7. 
Schválení členů hodnotící komise a dalších přizvaných kompetentních osob a termínu 
jednání hodnotící komise. 
Informace předá Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (dále jen „zastupitelstvo“) schválilo dne 26. 3. 2018 
svým usnesením podmínky krajských dotačních programů v oblasti Regionálního rozvoje 
(ZK/11/821/2018). Lhůta pro podávání žádostí o dotaci byla v podmínkách dotačních 
programů v oblastech schválena od 2. 5. 2018 do 5. 6. 2018.  
Schválené dotační programy v oblasti Regionální rozvoj: 
18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém 
kraji 
18RRD11 Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji 
 
Usnesením zastupitelstva č. ZK/6/324/2017 ze dne 19. června 2017 byly schváleny Zásady  
pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje, které upravují 
poskytování účelově vázané finanční podpory formou dotace na základě podaných žádostí. 
Podmínky dotačních programů upravují, v článku „Hodnocení žádostí o dotaci“, složení 
hodnotícího orgánu.  
Hodnotícím orgánem je hodnotící komise, která je složena min. ze 3 členů věcně příslušného 
výboru zastupitelstva a radního odpovědného za danou oblast. Členy z věcně příslušného 
výboru, popřípadě náhradníky členů hodnotící komise, a další přizvané kompetentní osoby 
navrhuje věcně příslušný výbor zastupitelstva. Každý člen hodnotící komise disponuje při 
hlasování jedním hlasem. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda hodnotící 
komise. Přizvané kompetentní osoby nemají hlasovací právo. Termíny jednání hodnotící 
komise schvaluje věcně příslušný výbor zastupitelstva  
na základě návrhu oddělení krajských dotací. Hodnotící komisi jmenuje Rada 
Královéhradeckého kraje. 
 
Oddělení krajských dotací navrhuje termín jednání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o 
dotaci podaných do dotační oblasti: 

- dne 11. července 2018 od 9.00 hod. 
 
Pozn.: v průběhu bodu 7 se vzdálil z jednání pan Ing. Jan Jarolím. 
 
USNESENÍ VRRCR/12/119/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
termín jednání hodnotící komise pro oblast regionálního rozvoje dne 11. 7. 2018 od 9:00 h a 
počet jejích členů 3. 
 
Výbor navrhuje Radě Královéhradeckého kraje 
 
 hodnotící komisi v tomto složení: 

Předseda komise Ing. Oldřich Vlasák 

Člen komise Bc. Hana Nedvědová 
Člen komise Ing. Zdeněk Praus 
Člen komise - 



Radní odpovědný za 
danou oblast 

Bc. Pavel Hečko 

Náhradníci: Luboš Řehák 
Přizvání kompetentních osob  
 

Vedoucí odboru Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení 
krajských dotací 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Vedoucí oddělení 
regionálního rozvoje 

Mgr. Lucie Rovenská 

Administrátor dotačního 
programu 18RRD11  

Bc. Ondřej Knotek 

Administrátorka 
dotačního program 
18RRDU2  

Andrea Mazurová 

Zástupce Hasičského 
záchranného sboru KHK 
18RRD01 

 

 
 
Hlasování: 
Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 8. 
Různé, diskuse. 
 
Výbor požádal o aktuální rozbor finanční situace společnosti Centra evropského projektování 
a.s. k měsíci říjen 2018. 
 
 
K bodu 9. 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v čase 12:00 hodin jednání ukončil.  
 
13. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 15. 6. 2018 od 
10:00 hod. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
                     Ing. Oldřich Vlasák 
                   místopředseda výboru  

…………………………………………. 
MVDr. Ivana Hantschová 

                       ověřovatelka zápisu 



 


