
Z á p i s 
 

z 14. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 24.09.2018 od 10:00 hod.  

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

 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Bc. Hana Nedvědová 
 
  
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 
Ing. Pacák Milan, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního 
řádu 
Ing. Háp Petr, vedoucí oddělení územního plánování 
Bc. Hofmanová Pavla DiS., oddělení územního plánování 
Ing. Petra Teplá, odbor kancelář hejtmana 

 
Hosté:             Bc. Pavel Hečko  
 
   
Program jednání: 

 
   

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

2) Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – předložení 
návrhu k vydání Zastupitelstvu KHK podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Poskytnutí dotací na individuální účel do 100.000 Kč – kapitola 18. 
4) Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti regionálního rozvoje na rok 2018.  
5) Krajský dotační program 18RRDU2 – 2. kolo. 
6) Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně  - Barchov, Horní 

Radechová, Vestec. 
7) Změny v projektech podpořených dotacemi. 



8) Změna v projektu č. 18CRG06-0003 s názvem "Podpora značky a image turistické 
oblasti Orlické hory a Podorlicko", příjemce "Orlické hory a Podorlicko. 

9) Aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje. Bod stažen. 

10) Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2019. 
11) Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2019. 
12) Krajský dotační program 19POVU1 Program obnovy venkova. 
13) Změny v projektech podpořených dotací na individuální účel. 
14) Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2018. 
15) Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace EU projektu 

obce Olešnice v Orlických horách. 
16) Mimořádný příspěvek Euroregionu Glacensis. 
17) Schválení podání žádosti Královéhradeckého kraje do 2. Výzvy Národního 

programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018. 
18) Poskytnutí dotace na individuální účel - Centrum evropského projektování. 
19) Různé, diskuse. 
20) 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 11 členů výboru - výbor je tedy usnášeníschopný 
a přednesl doplněný návrh programu 14. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných 
hostů. Za ověřovatele zápisu z 14. jednání byl navržen RSDr. Ing. Otakar Ruml.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 14/125/2018 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 14. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch, 
2. přítomnost hostů, 
3. ověřovatele zápisu – RSDr. Ing. Otakar Ruml. 

 
 

Hlasování: 
Pro:  11 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
 
 
 
 



K Bodu 2. 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – předložení návrhu 
k vydání Zastupitelstvu KHK podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Informace předali Ing. Pacák,  Bc. Pavla Hofmanová – odbor územního plánování a 
stavebního řádu. 
 
seznámení členů výboru se základními informacemi o průběhu a výsledcích projednání 
návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dle stavebního zákona, poskytnutí informací k předložení 
návrhu aktualizace k vydání zastupitelstvu kraje (10. 9. 2018), informace o konání semináře 
pro zastupitele 4. 9. 2018, kde bude problematika podrobněji diskutována. 
 
Poznámka: Mgr. Jan Balcar Ph.D. by uvítal konkrétnější podklady k projednávání (průběh 
procesu, fáze, ve kterém se nachází,…) 
 
USNESENÍ VRRCR/14/126/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí  
informace o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje (ZÚR KHK), informace o konání semináře pro členy Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje (4. 9. 2018) s cílem seznámit tyto členy podrobněji s věcným obsahem projednané 
Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, s procesem projednání této aktualizace, se způsobem zohlednění 
požadavků a podmínek vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů a návrhem rozhodnutí o 
námitkách a vypořádáním připomínek. 

II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vydat opatření obecné povahy - Aktualizaci č. 1 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje podle § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 až 174 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
V průběhu projednávání bodu 2. se na jednání dostavila Ing. Hana Masáková, MBA a pan 
Luboš Řehák. 
 
Hlasování 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Poskytnutí dotací na individuální účel do 100.000 Kč – kapitola 18. 
 
Informace předala Ing. Petra Teplá – odbor kanceláře hejtmana.  
 
USNESENÍ VRRCR/14/127/2018    
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. 
 

Hlasování 

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 4. 
Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti regionálního rozvoje na rok 2018.  
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje  
 
- výsledky jednání hodnotící komise ve dvou dotačních programech:  
1. zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi v KHK, kde je 
navrženo k podpoře 24 žádostí s celk. částkou 16 466 300 Kč. 
2. rozvoj a budování dálkových cyklotras v KHK, kde je navrženo k podpoře 12 žádostí 
s alokací 11 482 601 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/14/128/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. bere na vědomí  
informaci o výsledcích jednání hodnotící komise, která doporučila Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotačních prostředků v oblasti regionálního 
rozvoje pro rok 2018. 
 
Hlasování: 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 5. 
Krajský dota ční program 18RRDU2 – 2. kolo. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje  
 
Návrh k vyhlášení 2. kola krajského datačního programu 18 RRDU2. 
- nedočerpaná alokace: vyhlášeno 2. kolo ve zkráceném režimu od 11. – 19.10.2018, alokace 
8 mil. Kč., za stejných podmínek.  
 
USNESENÍ VRRCR/14/129/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. bere na vědomí  
podmínky dotačního programu a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
podmínky programu 18RRDU2 schválit. 



II. Schvaluje 
termín jednání hodnotící komise pro oblast regionálního rozvoje dne 1. 11. 2018 od 9:00 hod. 
a počet jejích členů 3. 
 
III. navrhuje   
Radě Královéhradeckého kraje hodnotící komisi v tomto složení: 
 

Předseda komise Ing. Oldřich Vlasák 

Člen komise Bc. Petr Luska 
Člen komise RSDr. Ing. Otakar Ruml 
Člen komise - 
Radní odpovědný za 
danou oblast 

Bc. Pavel Hečko 

 
Náhradníci: MVDr. Ivana Hantschová 
 
Přizvání kompetentních osob: 

Vedoucí odboru Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení 
krajských dotací 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Vedoucí oddělení 
regionálního rozvoje 

Mgr. Lucie Rovenská 

Administrátorka 
dotačního programu 
18RRDU2  

Andrea Mazurová 

Odborný garant 
dotačního programu 
18RRDU2 

Bc. Dominika Marešová 

 

Hlasování 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6. 
Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně  - Barchov, Horní 
Radechová, Vestec. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje  
 
Obec Barchov, Obec Radechová, Obec Vestec – porušena doba realizace projektu tím, že 
byly faktury zaplaceny po uplynutí doby realizace. 
Obec Vestec – diskuse nad možností odpustit zcela penalizaci (ve výši 100%) z důvodu 
změny ve vedení obce po náhlém úmrtí starosty. Penále by přebíralo nové vedení, které nemá 
možnost přednést důvody nedodržení doby realizace (pozdní proplacení faktur) a následné 
penalizace. 
 
USNESENÍ VRRCR/14/130/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 



I. projednal   
žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.  
 
II. doporu čuje  
1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje žádosti o prominutí odvodu schválit. 
2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje odpustit obci Vestec penalizaci v plné výši. 
 
Hlasování 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 
K bodu 7. 
Změny v projektech podpořených dotacemi. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje  
 
Obec Rohoznice: žádost o prodloužení doby realizace projektu do konce roku 2020 – 
vzhledem k vytíženosti projektantů odboru územního plánování v Hořicích.   
Teplice nad Metují: změna účelu.  
Obec Habřina: změna dotace z neinvestiční na investiční. 
  
USNESENÍ VRRCR/14/131/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. projednal   
žádosti o změny v projektech podpořených dotacemi. 
  
II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje požadované změny schválit. 
 
Hlasování 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
 
K bodu 8. 
Změna v projektu č. 18CRG06-0003 s názvem "Podpora značky a image turistické 
oblasti Orlické hory a Podorlicko", příjemce "Orlické hory a Podorlicko 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje  
 
Žádost o změnu aktivit v rámci schváleného projektu. Změna struktury výdajů v návaznosti 
na získané ocenění EDEN a tím spojenou dotací z MMR. 
 
USNESENÍ VRRCR/14/132/2018    
 
I. projednal   
žádost příjemce „Orlické hory a Podorlicko“ o změnu rozpočtu projektu č. 18CRG06-0003.  
 
II. doporu čil   
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje této žádosti vyhovět. 



Hlasování 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 9. 
Aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 
Bod stažen ze 14. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
 
 
K bodu 10. 
Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2019. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje  
 
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajských dotačních programů pro oblast regionálního 
rozvoje je navržena od 3. 12. 2018 do 7. 1. 2019. 
 
Dotační programy pro rok 2019: 

• 19RRD01 Obnova hasičské techniky pro obce s JPO  
• 19RRD02 Podpora svazků obcí  
• 19RRD03 Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou 

MINIS 
• 19RRD12 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III zřízených obcí 

v Královéhradeckém kraji 
• 19RRD10 Podpora provozu prodejen na venkově.    

 
Všechny uvedené dotační programy jsou v plánu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 
2019 v kap. 48 Dotační fond položka regionální rozvoj. Alokace je ve výši 7.300 tis. Kč (v 
alokaci je již zahrnut 1 mil. Kč na DP 19RRD10, který bude vyhlášen až po I. změně 
rozpočtu, kde by mělo dojít k navýšení částky o 1,5 mil Kč). 
 
Diskuse k 19RRD10: Mgr. Petr Kamenický doplnil informaci, že počet předpokládaných 
žadatelů je cca až 80 obcí. Dle zkušeností z Pardubického kraje je předpoklad okolo 45 
žadatelů. Ing. Hana Masáková uvedla, že se jedná o velmi malou finanční alokaci. Mgr. Libor 
Mojžíš uvedl, že v rámci administrativní zátěže není finanční alokace pro obce zajímavá . 
Mgr. Petr Kamenický uvedl, že pro obce je zajímavá částka cca 50 000 tis. Kč. Na 
udržitelnost obecní prodejny obce uvádějí potřebu 100 000 Kč. Mgr. Jan Balcar, Ph.D. by 
uvítal návaznost dotace na počet obyvatel v obci. Mgr. Petr Kamenický uvedl, že dle 
průzkumu by měli o dotaci zájem především obce s 200 – 400 obyvateli. Ing. Oldřich Vlasák 
uvedl, že hodnotící komise by měla zvážit při svém rozhodování kritérium počtu obyvatel 
žádajících obcí. 
 
Diskuse: Mgr. Jan Balcar, Ph.D. – proč není v dotačním programu zařazeno JPO V. 
Ing. Lucie Rovenská uvedla, že bude na příštím jednání VRRCR zodpovězeno. 
 
USNESENÍ VRRCR/14/133/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 



I. projednal   
podmínky dotačních programů pro oblast regionálního rozvoje na rok 2019.  

II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů pro oblast 
regionálního rozvoje na rok 2019. 

 
Hlasování 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 11. 
Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2019. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje.  
 
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajských dotačních programů pro oblast cestovního 
ruchu je navržena od 03.12.2018 do 07. 01.2019.  
 
Pokud bude změněna forma podpory financování destinačních společností (plošná podpora ve 
výši 400.000 Kč pro každou ze sedmi certifikovaných destinačních společností), nebude 
dotační program 19CRG06 vyhlášen.  
 
Dotační programy pro rok 2019: 
19CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras 
19CRG04 Podpora činnosti turistických informačních center 
19CRG06 Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu 
19CRG07 Propagace cyklobusů v turistických regionech 
 
Diskuse: RSDr. Ing. Otakar Ruml se dotázal na aktuální počet destinačních společností, a jak 
probíhá certifikace. Ing. Lucie Rovenská uvedla, že certifikace probíhá a podrobné informace 
budou předány výboru na některém z dalších jednání výboru. 
Ing. Veronika Tomková se dotázala na aktuální stav krajské destinační společnosti. Ing. Lucie 
Rovenská uvedla, že byla zadána studie. 
Ing. Jan Sobotka – podpora běžeckých tras. Ing. Oldřich Vlasák poprosil o vytvoření mapy 
běžeckých tras. 
Ing. Veronika Tomková upozornila na možnost podpory běžeckých tras v podhůří. Ing. 
Oldřich Vlasák a Ing. Jan Sobotka upozornili na potřebu technického zázemí, přípravou okolí 
a zároveň na přírodní podmínky daných oblastí. 
 
USNESENÍ VRRCR/14/134/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal   
podmínky dotačních programů pro oblast cestovního ruchu na rok 2019. 

II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tyto podmínky schválit. 

 
Hlasování 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 



K bodu 12. 
Krajský dota ční program 19POVU1 Program obnovy venkova 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje  
 
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajského dotačního programu 19POVU1 je navržena  
od 10. 12. 2018 do 11. 1. 2019. 
Alokace pro 19POVU1 je kryta v rámci návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 
2019. 
Sloučení prvního a druhého účelu do jednoho – administrativní výhodnost pro obce. 
 
Dotaz: Mgr. Libor Mojžíš využívají žadatelé možnosti kombinace s dotací z MMR do výše 
90%. Ing. Lucie Rovenská uvedla, že bude zjištěno. 
 
USNESENÍ VRRCR/14/135/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal   
podmínky dotačního programu 19POVU1 Programu obnovy venkova na rok 2019.  

 
II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podmínky dotačního programu 19POVU1 na rok 
2019 schválit. 

 
Hlasování 
Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 13. 
Změny v projektech podpořených dotací na individuální účel 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje  
 
a) Obec Suchovršice je příjemcem účelové investiční dotace ev.č. 17RGI02-0255 ve výši 
5.900.000 Kč na realizaci stavby „Lávka pro pěší a cyklisty na Lhotkách". Obec nyní žádá o 
prodloužení doby realizace z původního termínu od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 na termín od 
1. 10. 2017 do 30. 9. 2019. Důvodem je nutné posunutí termínu realizace vzhledem ke 
koordinaci uzavírek komunikace ŘSD. 
 
b) Obec Říčky v orlických horách je příjemcem účelové investiční dotace ev.č. 17RGI02-
0204 ve výši 2.000.000 Kč na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v tělese komunikace 
III/31010". Obec nyní žádá o prodloužení doby realizace z původního termínu od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2018 na termín od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2020. Důvodem je nutné posunutí termínu 
realizace vzhledem ke změně etap rekonstrukce vozovky ve správě kraje, která podmiňuje 
stavbu obce. 
 
USNESENÍ VRRCR/14/136/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 



I. projednal   
návrhy změn v projektech podpořených dotacemi z rozpočtu Královéhradeckého kraje.   
 
II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uvedené změny schválit. 
 
Hlasování 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 14. 
Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2018 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje.  
 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
předkládáme k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
individuální účel. 
Jedná se o žádosti, které byly v souladu se stanoveným termínem podány do 15.8.2018 a výše 
požadované dotace přesahuje 100.000 Kč nebo je investičního charakteru.  
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou vyčleněny v kapitole 48 dotační 
fond, odvětví individuální dotace. 
 
Mgr. Jan Balcar Ph.D., RSDr. Ing. Otakar Ruml a Ing. Oldřich Vlasák uvedli, že je pro výbor 
důležité u jednotlivých žádostí mít uvedeno stanovisko Rady Královéhradeckého kraje proto, 
aby výbor mohl mít konkrétní stanovisko k jednotlivým žádostem. 
Členové výboru se shodli na nutnosti znát stanovisko Rady KHK k žádostem o individuální 
dotaci. 
 
V průběhu projednávání bodu 14 odešel z jednání člen výboru Mgr. Libor Mojžíš. 
 
USNESENÍ VRRCR/14/137/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely, na 
které budou uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2018. 

 
Hlasování 
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 

II.  Bere na vědomí 
Předložené individuální dotace část B. 
 
Hlasování 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 



III. navrhuje 
1. stálou komisi výboru pro posouzení žádostí o dotaci na individuální účel. 
2. stálou komisi výboru pro posouzení žádostí o dotaci na individuální účel ve složení: Ing. 
Oldřich Vlasák, Bc. Petr Luska, Mgr. Jan Balcar, Ph.D., Ing. Zdeněk Praus.  
 
IV. ukládá 
stálé komisi výboru pro posouzení žádostí o dotaci na individuální účel posoudit před 
jednáním Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch jednotlivé žádosti. 
 
V. žádá 
Radu Královéhradeckého kraje o stanovisko Rady Královéhradeckého kraje k žádostem o 
dotaci na individuální účel k jednání výboru. 
 
Hlasování 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 15. 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace EU projektu obce 
Olešnice v Orlických horách 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje.  
 
Obec Olešnice v Orlických horách realizuje projekt „Přístavba a zvýšení odolnosti hasičské 
zbrojnice v Olešnici v Orlických horách“, spolufinancovaný z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Stavební část projektu představuje částku cca.3,5 mil Kč., příslib 
financování je z prostředků EU 95%.   
 
Obec Olešnice v O.h. nyní žádá o pomoc s předfinancováním projektu, neboť poskytnutí 
dotačních částek je možné až se značnou časovou prodlevou od realizace projektu. 
Požadovaná výše finanční výpomoci z rozpočtu KHK je 2.000.000 Kč. Obec již v minulosti 
obdobnou návratnou výpomoc od kraje získala na realizaci nákupu Cisternové automobilové 
stříkačky z projektu česko-polské spolupráce a vypořádala ji zcela v souladu se smlouvou. 
 
Do konce roku 2018 bude částka vrácena. 
 
USNESENÍ VRRCR/14/138/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal   
žádost obce Olešnice v Orlických horách o poskytnutí návratné finanční výpomoci na 
předfinancování realizace projektu „Přístavba a zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v 
Olešnici v Orlických horách“. 
 
II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit uzavření smlouvy s obcí Olešnice v 
Orlických horách o návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
předfinancování realizace uvedeného projektu. 
 



Hlasování 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 16. 
Mimořádný příspěvek Euroregionu Glacensis 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje.  
 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis administruje Fond 
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Fond mikroprojektů je finanční nástroj pro podporu 
přeshraniční spolupráce s Polskem pro samosprávy a neziskový sektor. Území 
 Královéhradeckého kraje zaujímá z celkového podporovaného území fondu celkem 50 % 
území, avšak z dosavadních statistik lze konstatovat, že subjekty z území Královéhradeckého 
kraje z tohoto fondu vyčerpaly 72,5 % alokace.   
 
Euroregion Glacensis žádá o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 
Královéhradeckého kraje do Euroregionu Glacensis  ve výši 100.000 Kč na zvýšené výdaje 
při administraci Fondu mikroprojektů, vzhledem k velkému zastoupení projektů z území 
kraje.   
 
USNESENÍ VRRCR/14/139/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal   
žádost Euroregionu Glacensis. 
 
II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí mimořádného členského 
příspěvku Královéhradeckého kraje do Euroregionu Glacensis ve výši 100.000 Kč na zvýšené 
výdaje administrace Fondu mikroprojektů. 
 
Hlasování 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 17. 
Schválení podání žádosti Královéhradeckého kraje do 2. Výzvy Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje.  
 
Záměrem Královéhradeckého kraje je podání žádosti do Podprogramu „Marketingové aktivity 
v cestovním ruchu“ (117D72200) dotačního titulu č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni 
krajů. 
Doba trvání Výzvy: od 25. 5. 2018 do 20. 9. 2018 
Doba realizace projektu: 2018/2019 
Financování: 
Výše dotace: maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce 

Vlastní zdroje: zbylých 50 %  



Celkový předpokládaný rozpočet projektu bude činit max. 1.200.000,- Kč s DPH.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/14/140/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. doporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit předložení žádosti Královéhradeckého kraje 
do 2. výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018. 
 
Hlasování 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 18. 
Poskytnutí dotace na individuální účel - Centrum evropského projektování 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje.  
 
Centrum evropského projektování a.s. žádá o poskytnutí dotace na individuální účel na 
Projekty nemocnic Královéhradeckého kraje II ve výši 1 200 000 Kč.  
Projekt zajistí kompletní administraci veřejných zakázek oblastních nemocnic Jičín a Náchod 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek a v souladu s 
pravidly Integrovaného regionálního operačního programu a s tím související projektové 
řízení. 
Poskytnutí finančních prostředků formou dotace je v případě tohoto projektu nejvíce 
efektivním způsobem spolupráce. 
 
Poznámka: výborem schváleno s výhradou. Je nutné metodicky vše upravit, aby nedocházelo 
k takovýmto dotacím pro Centrum evropského projektování. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/14/141/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. projednal  
žádost Centra evropského projektování o poskytnutí dotace na individuální účel. 
 
II. doporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace ve výši 1.200.000 Kč a 
uzavření smlouvy s Centrem evropského projektování a.s.  
 
Hlasování 
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 
 
 
 



K bodu 19.  
Různé, diskuse. 
 
Ing. Lucie Rovenská – připomenutí zaslané pozvánky na akci: 5. ročník konference 
Příležitosti pro region s podtitulem Jaký je a bude náš venkov? – koná se dne 11. 9. 2018 od 
10 hod. v Hotelu Tereziánský dvůr, Hradec Králové. Účast zdarma, registrace na 
www.chytryregion.cz/konference-2018.    
 
Ing. Oldřich Vlasák – Vesnice roku 2018 
Potřeba pozvat na vyhlášení soutěže především osobnosti za Královéhradecký kraj. 
Mgr. Jan Balcar Ph.D. upozornil na vliv MMR vs. vliv KHK v rámci krajského kola soutěže. 
Ing. Oldřich Vlasák uvedl, že role Královéhradeckého kraje by měla být větší. 
Ing. Lucie Rovenská uvedla stanovisko Asociace krajů, který prostřednictvím svého usnesení 
vyvíjejí tlak na MMR, aby role Krajů byla v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku větší.  
 
Ing. Veronika Tomková upozornila na převzetí Škroupova domu v Osicích. Provoz bude řešit 
Muzeum Východních Čech.  
Ing. Lucie Rovenská upozornila, že gesčně připadá tato problematika Odboru investic.  
Výboru bude předána krátká zpráva o využití Škroupova domu v Osicích. 
 
 
K bodu 20. 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v čase 11:50 hodin jednání ukončil.  
 
 
15. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 19. 10. 2018 
od 10:00 hod. 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………….. 
Ing. Oldřich Vlasák 

předseda výboru 

…………………………………………. 
   RSDr. Ing. Otakar Ruml 

                        ověřovatel zápisu 


