
Z á p i s 
 

z 13. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 15.06.2018 od 10:00 hod.  

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

 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Ing. Oldřich Vlasák 
 Mgr. Libor Mojžíš 
 Ing. Hana Masáková, MBA 
 Bc. Hana Nedvědová 
 
  
Nepřítomni:    dle prezenční listiny 
 
 
Přizváni:  Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací 
Ing. Lucie Rovenská, vedoucí oddělení regionálního rozvoje 
Ing. Petra Teplá, odbor kanceláře hejtmana 

 
Hosté:             Bc. Pavel Hečko  
 
   
Program jednání: 

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

schválení ověřovatele zápisu. 
2) Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích a akcích v roce 2019. 
3) Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48. 
4) Poskytnutí dotací na individuální účel do 100.000 Kč – kapitola 18. 
5) Různé, diskuse. 
6) 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 13. zasedání výboru a nechal schválit 
účast přítomných hostů. Za ověřovatele zápisu z 13. jednání byl navržen Mgr. Jan Balcar 
Ph.D.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 13/120/2018 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 13. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. přítomnost hostů 
3. ověřovatele zápisu – Mgr. Jan Balcar Ph.D.  

 
 

Hlasování: 

Pro:  9 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
 
K Bodu 2. 
Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích a akcích v roce 2019. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje. 
 
1. Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a 
prezentačních akcích zaměřených na cestovní ruch v roce 2019. 
 
2. Vyhodnocení účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a 
prezentačních akcích cestovního ruchu za rok 2018 – I. - II.  Q 2018 
 
Dotaz: Ing. Jan Sobotka se dotázal na celkové náklady v rámci účasti Královéhradeckého 
kraje na veletrzích. Ing. Lucie Rovenská uvedla, že celkové náklady v rámci účasti na 
veletrzích činí 1,5 mil. korun za rok. 
 
USNESENÍ VRRCR/13/121/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí  
1. Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a 
prezentačních akcích zaměřených na cestovní ruch v roce 2019. 
 



2. Vyhodnocení účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a 
prezentačních akcích cestovního ruchu za rok 2018 – I. - II.  Q 2018. 
 

Hlasování 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48. 

Informace předal Bc. Pavel Hečko – člen rady KHK a Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí 
odboru regionálního rozvoje, grantů a 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, na které byly podány žádosti do 30.04.2018 a věcně spadají do oblasti 
regionálního rozvoje a cestovního ruchu. 
 
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci II. změny 
rozpočtu kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace). 
 
Člen rady pan Bc. Pavel Hečko uvedl, že pro další období bude upraven systém projednávání 
žádostí o individuální dotace tak, aby projednávání prošlo všemi příslušnými instancemi 
v časové souslednosti. 
 
Výbor diskutoval nad návrhem usnesení. Jelikož Rada KHK již navrhla částky k jednotlivým 
žádostem ke schválení Zastupitelstvem KHK, členové výboru uvedli, že na základě této 
skutečnosti mohou předložené žádosti o individuální dotaci v této fázi vzít pouze na vědomí. 
 
Diskuse nad jednotlivými žádostmi o dotaci: 
• město Opočno: projekt Splašková kanalizace Čánka 

- žádost svou povahou nespadá do gesce Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch.  
- žádost není vhodná pro poskytnutí individuální dotace. 
- tato povaha žádosti by neměla být hrazena formou dotace, ale obcí samotnou. 
- do Zastupitelstva KHK je navržena částka k poskytnutí ve výši 100tis. 

• obec Bohuslavice nad Metují: projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Bohuslavice 
nad Metují. 
 - jedná se o pokrytí škod způsobené živelnou pohromou z roku 2017. 
 - do Zastupitelstva KHK je navrženo Radou KHK 500tis. 
• obec Borovnice: projekt Výstavba repliky větrného mlýna v Borovnici. 

- do opravy budou zapojeny školy z Královéhradeckého kraje, tím bude podpořena 
praxe studentů a zároveň bude rekonstrukce méně finančně náročná. 

 - jedná se o podporu cestovního ruchu ze strany KHK. 
 - do Zastupitelstva KHK je navrženo Radou KHK 1mil.  
• obec Stěžery: projekt Bezpečné chodníky ve Stěžírkách – součást akce opravy komunikace 
II/324 úsek č. 3: Dolní Přím – Stěžery. 
 - výbor žádost nepovažuje za vhodnou do individuálních dotací. 
 - mělo by být pokryto obcí. 
 - do Zastupitelstva KHK je navrženo Radou KHK 1mil. 



• Puk Film, s.r.o.: projekt Poslední závod 
 - žádost byla odložena 

- výbor vyslovil podporu tomuto projekt a v usnesení žádá Zastupitelstvo KHK o 
poskytnutí případné podpory tomuto projektu. 

• Revitalizace KUKS o.p.s.: projekt Provozní příspěvek 2 2018 
- výbor vyslovil podporu žádosti, ale uvedl, že by bylo vhodnější, aby provozní 
náklady byly zařazeny přímo v rozpočtu Královéhradeckého kraje, aby nebylo nutné 
žádat o individuální dotaci na provozní náklady. 
- do Zastupitelstva KHK je navrženo Radou KHK 500tis. 

• Svazek obcí 1866: Nákup mobilního pódia pro akce svazku 1866. 
- výbor upozornil, že řada jiných spolků a obcí si tyto potřeby hradí sama ze svých 
vlastních prostředků. 
- podpora činnosti více spolků v rámci společné spolupráce. 
- dříve bylo možno žádat na tyto potřeby v POV. 
- do Zastupitelstva KHK je navrženo Radou KHK 480tis. 

• Technologické centrum Hradec Králové: projekt Podpora podnikavosti a začínajících 
podnikatelů v roce 2018 
 - žádost byla odložena. 
 - výbor shledává u této žádosti nepřesvědčivé účely, na které má být dotace určena. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/13/122/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 

I. bere na vědomí 
Návrh na poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48. 
 
II. doporučuje 
Radě Královéhradeckého kraje a posléze Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zvážit 
případnou podporu Punk Film, s.r.o. 
 

Hlasování 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Poskytnutí dotací na individuální účel do 100.000 Kč – kapitola 18. 
 
Informace předala Ing. Petra Teplá – odbor kanceláře hejtmana. 
 
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 se týkají oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu a na které 
byla podána žádost o podporu do 31.05.2018. 
 
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou hrazeny z kapitoly 18 – 
Zastupitelstvo kraje.   



Diskuse:  
• Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá: projekt Začínáme s Ukrajinou 

- výbor vyslovil úvahu na vytvoření samostatného dotačního titulu na podporu 
spolupráce s Ukrajinou.  
- výbor podporuje spolupráci spolků, obcí, mikroregionů, aj. s Ukrajinou. Podporu této 
spolupráci vyjádřil i člen Rady KHK pan Bc. Pavel Hečko. 
- výbor uvedl, že by bylo vhodné vytvořit krajský dotační titul na tuto spolupráci.  

 
 
• Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.: Udělení cen "Spokojený zákazník Královéhradeckého 
kraje 2018" 

- výbor upozornil na nejasnost žádosti. V povaze žádosti není zcela jasně uvedeno, na 
co bude konkrétně čerpáno. 
- výbor vyjádřil pochybnosti o dané žádosti.  
- člen výboru pan Bc. Petr Luska projevil podporu této žádosti. Uvedl, že váhu tomuto 
ocenění dodává již samotný fakt, že ocenění předává hejtman Královéhradeckého 
kraje. 

 
                                                                
USNESENÍ VRRCR/13/123/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel, které budou hrazeny z kapitoly 
18 – zastupitelstvo kraje na rok 2018. 
 
II. doporučuje 
1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnutí účelové neinvestičních dotací na 
individuální účely hrazené z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje na rok 2018 žádosti 
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá: projekt Začínáme s Ukrajinou. 
 
2. vytvoření samostatného dotačního programu pro subjekty z Královéhradeckého kraje se 
subjekty ze zahraničních regionů, se kterými má Královéhradecký kraj uzavřenou partnerskou 
smlouvu. 
 
III. nedoporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnutí účelové neinvestičních dotace na 
individuální účely hrazené z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje na rok 2018 žádosti Sdružení 
českých spotřebitelů, z.ú.: Udělení cen "Spokojený zákazník Královéhradeckého kraje 2018". 
 
Hlasování: 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 
 
K bodu 5. 
Různé, diskuse. 
 
1. Výsledky krajského kola soutěže „Vesnice roku 2018“ Královéhradeckého kraje – 
informace předala Ing. Lucie Rovenská. 



VESNICE ROKU 2018 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 

 

ZLATÁ STUHA - vítěz Stěžery, okr. Hradec Králové 1 mil Kč od MMR + 
175 000 od KHK 

MODRÁ STUHA – za společenský 
život 

Žďár nad Metují, okr. Náchod 600 000 Kč od vyhlašovat. 

BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže Nový Hrádek, okr. Náchod 600 000 Kč od vyhlašovat. 

ZELENÁ STUHA – za péči o zeleň a 
životní prostř. 

Malé Svatoňovice, okr. Trutnov 400 000 Kč od vyhlašovat. 

ORANŽOVÁ STUHA – za 
spolupráci obce a zemědělského 
subjektu 

Zlatá Olešnice, okr. Trutnov 600 000 Kč od vyhlašovat. 

2. místo v soutěži Strážné, okr. Trutnov 500 000 Kč od KHK 

3. místo v soutěži Malá Úpa, okr. Trutnov 250 000 Kč od KHK 

Cena hejtmana za příkladnou 
péči o veřejná prostranství 

Šaplava, okr. Hradec Králové 25 000 od KHK 

Cena hejtmana za příkladnou 
péči o zeleň 

Vrbice, okr. Rychnov nad 
Kněžnou 

25 000 od KHK 

Cena hejtmana za rozvoj 
občanské vybavenosti 

Božanov, okr. Náchod 25 000 od KHK 

Cena hejtmana za rozvoj 
kulturního potenciálu obce 

Křinice, okr. Náchod 25 000 od KHK 

Cena hejtmana za moderní 
knihovnické a informační služby 

Vidochov, okr. Jičín 25 000 od KHK 

Cena hejtmana za práci s malými 
hasiči 

Suchovršice, okr. Trutnov 25 000 od KHK 

Cena hejtmana za mapování 
historie obce 

Petrovice, okr. Hradec Králové 25 000 od KHK 

Cena hejtmana za volnočasové 
aktivity občanů 

Librantice, okr. Hradec Králové 25 000 od KHK 

Cena SPOV za koncepční rozvoj 
obce 

Pohoří, okr. Rychnov nad 
Kněžnou 

10 000 od vyhlašovat. 

Cena naděje pro živý venkov – za 
služby občanům 

Šaplava, okr. Hradec Králové - 

Zlatá cihla v POV KHK 2018, 
v kategorii A – obnova či 
rekonstrukce památkově 
chráněných objektů a památek 
místního významu 

Vidochov, okr. Jičín – Cesta 
světla 

- 

 
 
Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2018 Královéhradeckého kraje proběhne dne 18.8.2018 
v obci Stěžery. 
 
 
 
 
 



USNESENÍ VRRCR/13/124/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
výsledky soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2018. 
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančního daru pro obce, které se 
umístily na 2. a 3. místě krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 ve výši 500.000 Kč pro 
obec Strážné (2. místo) a 250.000 Kč pro obec Malá Úpa (3. místo).   
 
 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
2. Pravidla POV 
 
- člen výboru pan Mgr. Jan Balcar Ph.D. vznesl dotaz, jak budou vypadat pravidla POV pro 
další programové období. Zda budou stejná nebo dojde k nějakým změnám. 
Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že dojde pouze k drobným úpravám a že pravidla s těmito 
návrhy úprav budou projednána ve Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Při tvorbě 
pravidel pro nové programové období se uvažuje o spojení účelu č. 1 a 2. do jednoho účelu – 
tato úvaha vyplynula z charakteru podaných žádostí v předešlém programovém období. 
Drobná úprava bude i v systému hodnocení – v současné době je tato úprava ve fázi 
projednávání.  
 
 
 
3. Koordinace cyklodopravy v Královéhradeckém kraji. 
 
Dotaz na další koordinaci cyklodopravy v kraji vznesl člen výboru pan Ing. Jan Sobotka. 
Dotaz směřován na člena rady pana Bc. Pavla Hečka. 
Bc. Pavel Hečko uvedl, že jednou věcí je veřejnosprávní kontrola, která proběhla u 
společnosti Královéhradecká labská o.p.s., a která ale nemá vliv na nastavení celého systému 
podpory cykloturistiky. V současné době jsou dálkové trasy již vydefinovány a podporovány 
v rámci dotačního programu kraje. Cílem kraje je zachování koordinace, která bude zajištěna 
prostřednictvím Krajského úřadu KHK. V současné době se pracuje na vytvoření metodiky 
tak, aby byla naplňována cyklostrategie i do budoucna. 
Ing. Jan Sobotka se dotázal na fázi koordinační ve smyslu, že při podávání žádostí 
jednotlivých žadatelů docházelo ke konzultaci s Královéhradeckou labskou, o.p.s., kdy bylo 
koordinováno, co je potřeba v jaké fázi udělat. Byla zde určitá místní znalost, které bylo při 
jednotlivých krocích využíváno. Bc. Pavel Hečko uvedl, že nyní bude tato koordinace 
zajišťována Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. 
Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že na oddělení GIS se nyní chystají mapy jako podklad pro 
další zajištění naplňování cyklostrategie. Nicméně další postup a realizace jednotlivých úseků 
bude na jednotlivých obcích a DSO. 
Bc. Pavel Hečko uvedl, že pomoc obcím a DSO bude poskytovat krajský úřad KHK. Uvedl 
záruku, že vše bude pokračovat dále. 



K bodu 9. 
Závěr 
 
Místopředseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v čase 11:40 hodin jednání ukončil.  
 
 
14. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 24. 8. 2018 od 
10:00 hod. 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………….. 
                     Ing. Jan Sobotka 
                místopředseda výboru  

…………………………………………. 
   Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

                        ověřovatel zápisu 


