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Z á p i s 

 
z 2. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 24.2.2017 od 10:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
zasedací místnost Rady KHK, N2.903 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Mgr. Libor Mojžíš 
 
   
 
Program jednání: 
 
  1.  Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

schválení ověřovatele zápisu  
  2.  Podání informace o přípravě pořízení územní studie krajinných typů (resp. typologie 

krajiny) pro území Královéhradeckého kraje  
  3.  Prezentace aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti cykloturistiky a cyklodopravy  
  4.  Projekt Zaměstnaný absolvent – informace o projektu, schválení zapojení CIRI jako 

partnera projektu s finančním příspěvkem a poskytnutí neinvestičního účelově 
vázaného příspěvku CIRI na řízení a administraci projektu  

  5.  Činnost úseku cestovního roku v roce 2016  
  6.  Marketingový plán na rok 2017  
  7.  Veletrh cestovního ruchu „Infotour a cykloturistika“  
  8.  Konference „Fenomén Východočeské loutkářství“  
  9.  Veletrhy a prezentační akce cestovního ruchu v roce 2016  
  10.  Veletrhy a prezentační akce cestovního ruchu v roce 2017  
  11.  Žádost o změnu názvu projektu 16RRD01-0011 – Obec Bačetín  
  12.  Poskytnutí dotací na individuální účel  
  13.  Různé, diskuze  
  14.  Závěr  
 
 
Jednání v 10:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Ing. Oldřich Vlasák.  
 
 
K bodu l 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
schválení ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru konstatoval, že je přítomno 12 členů výboru – výbor je tedy usnášeníschopný a 
přednesl návrh programu 2. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných hostů. Za 
ověřovatele zápisu z 2. jednání byl navržen pan RSDr. Ing. Otakar Ruml. 
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Zároveň bylo v úvodu zkontrolováno plnění usnesení a úkolů z 1. jednání výboru – bude součástí 
každého jednání výboru.  
 
Předseda výboru otevřel diskuzi k nastavení fungování hodnotících komisí a způsobu 
předkládání výstupů/materiálů do výboru, rady a zastupitelstva kraje. Po krátké diskuzi bylo 
dohodnuto, že členové výboru budou o výstupech z hodnotících komisí informováni ještě před 
zasedáním zastupitelstva kraje.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro – 12  Proti – 0 Zdržel se – 0 
  
 
USNESENÍ 2/18/2017/VRR 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 2. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 2. přítomnost hostů 
 3. ověřovatele zápisu – RSDr. Ing. Otakar Ruml 

 
 
K bodu 2 
Podání informace o přípravě pořízení územní studie krajinných typů (resp. typologie 
krajiny) pro území Královéhradeckého kraje  
 
Ing. Petr Háp okomentoval předkládaný materiál, kdy je žádoucí pořídit nový koncepční materiál 
formou územní studie, na jehož základě by mohlo dojít k potřebné aktualizaci dosavadního 
pojetí, kterou je tato problematika řešena. Podstatou nového pojetí je jednak úprava ve vymezení 
dosavadních vymezených oblastí – typů krajin tak, aby odpovídala změně jedinečných 
charakteristik krajiny. Druhou podstatnou věcí je stanovení podmínek pro tyto oblasti tak, aby 
byla jejich jedinečnost zachována (jedná se zejména o nastavení pravidel pro využívání 
nezastavěného území s ohledem na jeho možnosti a limity rozvoje). Předpoklad dokončení studie 
je v květnu 2018. Krátká anotace tvoří přílohu zápisu. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro – 12  Proti – 0 Zdržel se – 0 
 
 
USNESENÍ 2/19/2017/VRR 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o přípravě pořízení územní studie krajinných typů (resp. typologie krajiny) 

pro území Královéhradeckého kraje 
 

 
K bodu 3 
Prezentace aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti cykloturistiky a cyklodopravy  
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Mgr. Lucie Hučíková, krajská cyklokoordinátorka, odprezentovala aktivity kraje v oblasti cyklo. 
Prezentace tvoří přílohu zápisu. Na dalších jednáních výboru bude průběžně prezentováno 
naplňování jednotlivých aktivit. Zároveň bude vyhotovena přehledná mapka s vyznačením již 
zrealizovaných či právě realizovaných úseků včetně souvisejících aktivit a doprovodné 
infrastruktury. Členové výboru diskutovali otázku podpory a zajištění budoucího financování 
realizace jednotlivých záměrů. 
 
 
K bodu 4 
Projekt Zaměstnaný absolvent – informace o projektu, schválení zapojení CIRI jako 
partnera projektu s finančním příspěvkem a poskytnutí neinvestičního účelově vázaného 
příspěvku CIRI na řízení a administraci projektu  
 
Ing. Lucie Rovenská okomentovala projekt Zaměstnaný absolvent, jeho cíl a aktivity včetně 
nutnosti schválení zajištění finančních toků mezi Královéhradeckým krajem jako nositelem 
projektu a Centrem investic, rozvoje a inovací jako partnerem projektu s finančním příspěvkem. 
Diskutováno bylo o smysluplnosti projektu v době nízké míry nezaměstnanosti v kraji a o 
možnostech zahájení podnikání absolventů škol. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro – 12  Proti – 0 Zdržel se – 0 
 
USNESENÍ 2/20/2017/VRR 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace k projektu Zaměstnaný absolvent 

 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

1) zapojení Centra investic, rozvoje a inovací jako partnera projektu s finančním 
příspěvkem ve výši 546 150 Kč 
2) poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku CIRI na řízení a
administraci projektu Zaměstnaný absolvent ve výši 719 136 Kč 
 
 

K bodu 5 
Činnost úseku cestovního roku v roce 2016  
 
Ing. Vlasta Kratochvílová okomentovala předkládaný materiál. Vyzdvihla zejména aktivitu 
zřízení regionální kanceláře kongresové a incentivní turistiky, uzavřené memorandum o 
spolupráci s Pardubickým krajem a z toho vyplývající spolupráci pod značkou Východní Čechy. 
Dále zmínila hlavní témata roku 2016 – výročí války 1866 a výročí 70 let od založení ZOO Dvůr 
Králové. P. Balcar navrhl zvážit možnou podporu tvorby propagačních materiálů či webových 
stránek k propagaci menšího území prostřednictvím např. dobrovolných svazků obcí. 
 
 
K bodu 6 
Marketingový plán na rok 2017  
 
Ing. Vlasta Kratochvílová okomentovala předkládaný materiál. Hlavními tématy roku jsou 
loutkářství a gastro. Dále zmínila získaná ocenění kraje – 1. místo za nejpůsobivější expozici na 
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veletrhu Holiday World, 2. místo v soutěži Kraj mého srdce – zimní dovolená, 2. místo za 
nejlepší propagační materiál (komplet tematických brožur kraje). Krátce byly rovněž 
představeny podané projekty v oblasti cestovního ruchu – v rámci česko-polského programu a 
národního dotačního programu MMR na marketingové aktivity. O výsledku budou členové 
výboru informováni. 
 
 
K bodu 7 
Veletrh cestovního ruchu „Infotour a cykloturistika“  
 
Ing. Vlasta Kratochvílová okomentovala předkládaný materiál a pozvala členy výboru na 
uvedený veletrh, který se bude konat ve dnech 10. – 11. 3. 2017 v KC Aldis, Hradec Králové. 
 
 
K bodu 8 
Konference „Fenomén Východočeské loutkářství“  
Ing. Vlasta Kratochvílová okomentovala předkládaný materiál a pozvala členy výboru na 
uvedenou konferenci, která bude zahájena dne 10. 3. 2017 v 9:30 hod. Zároveň informovala o 
výstavě zaměřené na loutkářství, která bude probíhat v Muzeu východních Čech – vernisáž dne 
9. 3. 2017 v 17:00 hod.  
  
 
K bodu 9 
Veletrhy a prezentační akce cestovního ruchu v roce 2016  
 
Ing. Vlasta Kratochvílová okomentovala veletrhy a akce, kterých se kraj účastnil v roce 2016. 
Účast na veletrzích (vyjma 3 největších tuzemských) byla značně omezena, pozornost se 
soustředí spíše na menší prezentační a propagační akce. 
 
 
K bodu 10 
Veletrhy a prezentační akce cestovního ruchu v roce 2017  
 
Ing. Vlasta Kratochvílová okomentovala veletrhy a akce, kterých se kraj plánuje účastnit v roce 
2017. Doplnila, že cílovými destinacemi jsou pro kraj zejména Polsko, Slovensko, Německo, 
země Beneluxu, Skandinávie. Velký důraz je rovněž kladen na domácí cestovní ruch. 
 
 
K bodu 11 
Žádost o změnu názvu projektu 16RRD01-0011 – Obec Bačetín  
 
Ing. Miroslav Mejstřík okomentoval předkládaný materiál, kdy bude dodatkem smlouvy změněn 
název projektu obce Bačetín vedeného pod číslem 16RRD11-0011 na „Bačetín – Dopravní 
automobil“. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro – 13  Proti – 0 Zdržel se – 0 
 
USNESENÍ 2/21/2017/VRR 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
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  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatek smlouvy měnící název 
projektu vedeného pod číslem 16RRD11-0011 na „Bačetín – Dopravní automobil“. 
 

 
K bodu 12 
Poskytnutí dotací na individuální účel  
 
Mgr. Ivana Kudrnáčová okomentovala předkládaný materiál a postup předkládání žádostí o 
dotace na individuální účel. Nově byla nad rámec rozesílaných materiálů doplněna k projednání 
žádost na podporu ME žen v basketbale, které se uskuteční v červnu v Hradci Králové. Členové 
výboru diskutovali o otázce nastavení systému podpory. Mgr. Kudrnáčová uvedla, že bude 
vypracována koncepce a pravidla jak se budou jednotlivé žádosti vyhodnocovat. Po diskuzi bylo 
navrženo usnesení, kterým výbor doporučuje podpořit vybrané žádosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro – 11  Proti – 1 Zdržel se – 1 
 
USNESENÍ 2/22/2017/VRR 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel 

 
II.  d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových 

investičních a neinvestičních dotací na individuální účely pro tyto žádosti: 
- Český červený kříž - Bezpříspěvkové dárcovství krve v KHK 
- HK - cyklo s.r.o. - East Bohemia Tour, Grand Prix KHK 2017 
- Revitalizace Kuks o.p.s. - Infrastruktura Braunův betlém 
- Skalní záchranná služba, z.s. - Činnost Skalní záchranné služby 
- Svaz lyžařů ČR - Světový pohár a MS juniorů ve snowboardingu 
- Vodní záchranná služba ČČK Náchod - Činnost na Rozkoši 
- ME v basketbale žen v Hradci Králové 

na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2017 
 

 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit uzavření smluv o poskytnutí 
dotace dle vzoru uvedeného v příloze s výše uvedenými žadateli o dotaci 
 

 
K bodu 13 
Různé, diskuze  
 
Ing. Veronika Tomková pozvala přítomné na akci „Baroko naoko“, která se uskuteční na Kuksu 
dne 17. 6. 2017. 
 
 
K bodu 14 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, jednání ve 12:15 hod. ukončil.  
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Příští jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 7. 4. 2017 od 10:00 
hod. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ing. Lucie Rovenská 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


