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Z á p i s 

 
z 3. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 7. 4. 2017 od 10:00 hod.  

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

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Jan Sobotka, Helena Červová 
 
   
Program jednání: 
 
  1.  Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

schválení ověřovatele zápisu. 
  2.  Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 – 2020.  
  3.  Analýza dat obcí Královéhradeckého kraje – Regionální rozvoj.  
  4.  Žádost o prominutí odvodu dotace – Trutnov Trails z.s.  
  5.  Výsledky jednání hodnotící komise dne 29. 3. 2017 – 17RR01, 17RRD02, 17RRD03, 

17RRD06 a 17RRD12. 
  6.  17CRG (dotační programy dotační oblasti „Cestovní ruch“) – návrh na jmenování 

hodnotící komise. 
  7.  17RRD05 (dotační program zaměřený na cyklotrasy) a 17RRD11 (dotační program 

zaměřený na hasičské zbrojnice a dopravní automobily) – návrh na jmenování 
hodnotící komise. 

  8.  Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně – 
Mikroregion Hustířanka. 

  9.  Návrh na ocenění 2. a 3. místa v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2017. 
  10.  Různé, diskuze. 
  11.  Závěr. 
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Jednání ve 10:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Ing. Oldřich Vlasák.  
 
 
 
K bodu 1 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
schválení ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru konstatoval, že je přítomno 11 členů výboru - výbor je tedy usnášeníschopný a 
přednesl návrh programu 3. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných hostů. Za 
ověřovatele zápisu z 3. jednání byl navržen pan RSDr. Ing. Otakar Ruml. 
 
Představení nového člena výboru pana Ing. Martina Jiránka 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ 3/23/2017/VRR  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  schvaluje 
1. program 3. 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. 
Podání informace o Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020  
 
Informace přednesl pan Ing. Ladislav Mlejnek vedoucí Centra rozvoje a inovací. Představil 
související materiály: Vyhodnocení absorpční kapacity dle RAP, Program rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2017 – 2020, Témata Programového prohlášení Rady 
Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 v kontextu strategického plánování regionu, 
Socioekonomické změny v Královéhradeckém kraji 2010 – 2015 a Vyhodnocení evropských a 
krajských dotací v Královéhradeckém kraji 2014 – 2016. 
 
Členové výboru po seznámení s materiály diskutovali o efektivitě dotací – odstranění bariér 
v čerpání dotací, zaměstnanosti a potřebě vytipování negativních ukazatelů v Královéhradeckém 
kraji. 
 
Materiály z bodu 2. a 3. budou uveřejněny na webových stránkách Královéhradeckého kraje. 
 
USNESENÍ 3/24/2017/VRR  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 
 
(přítomno členů 13) 
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Hlasování: 
Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Analýza dat obcí Královéhradeckého kraje – Regionální rozvoj 
Informace o analýze dat obcí Královéhradeckého kraje přednesl Mgr. Petr Kamenický za 
oddělení regionálního rozvoje. 
 
Uložen úkol pro oddělení regionálního rozvoje: zmapování příčin odchodu obyvatel 
z Královéhradeckého kraje, identifikování příčiny aktuálního vývoje a zpracování návrhů 
opatření na řešení  této situace. 
 
 
USNESENÍ 3/25/2017/VRR  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Územně analytické podklady za obce KHK, zpracované oddělením regionálního rozvoje a 
doporučuje tato data použít při zpracování strategických dokumentů Královéhradeckého kraje a 
dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje. 
 
II. doporučuje 
Dopracování výstupů: příčiny odchodu obyvatel z Královéhradeckého kraje a návrh opatření na 
jejich řešení. 
 
Hlasování: 
Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
  
K bodu 4. 
Žádost o prominutí odvodu dotace – Trutnov Trails z.s 
 
K uvedenému bodu nebyla žádná diskuze. 
 
USNESENÍ 3/26/2017/VRR  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prominutí nařízeného odvodu za porušení 
rozpočtové kázně u dotace poskytnuté spolku Trutnov Trails z.s na údržbu a výstavbu MTB 
stezek ve výši 90% a příslušného penále ve výši 100%. 

 
Hlasování: 
Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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K bodu 5. 
Výsledky jednání hodnotící komise dne 29. 3. 2017 – 17RR01, 17RRD02, 17RRD03, 
17RRD06 a 17RRD12 
 
Informace o výsledcích jednání hodnotící komise přednesl Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
 
Návrh na další projednání – otázka navýšení alokace na podporu činnosti svazků obcí. Jako 
podklad zpracuje odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací analýzu DSO v Královéhradeckém 
kraji, jejich činnosti a námětů možných podporovaných oblastí.  
  
USNESENÍ 3/27/2017/VRR  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informaci o výsledku jednání hodnotící komise 29. 3. 2017, která doporučila Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotačních prostředků v oblasti regionálního rozvoje 
pro rok 2017. 
 
Hlasování: 
Pro: 13  Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 6. 
17CRG (dotační programy dotační oblasti „Cestovní ruch“) – návrh na jmenování 
hodnotící komise  
 
Informace přednesl Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
 
USNESENÍ 3/28/2017/VRR  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
hodnotící komisi v počtu 5 členů pro hodnocení žádostí podaných do dotačních programů 
17CRG01, 17CRG04, 17CRG06 
 
II. navrhuje 
Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnotící komisi pro 17CRG v tomto složení: 
 
složení: 
Předseda komise Ing. Oldřich Vlasák 

Člen komise Ing. Veronika Tomková 

Člen komise Bc. Petr Luska 

Člen komise Luboš Řehák 

Člen komise Ing. Martin Jiránek 
 
Náhradníci: - 
 
Přizvání pracovníků odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací  
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Vedoucí odboru Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení krajských dotací Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Administrátorka dotačních 
programů 17CRG01, 17CRG04 a 
17CRG06 

Ing. Marcela Holda 

Vedoucí oddělení regionálního 
rozvoje Ing. Lucie Rovenská 

Vedoucí úseku cestovního ruchu Ing. Vlasta Kratochvílová 

Odborní garanti za úsek cestovního 
ruchu 

Ing. Jan Špelda, Ing. Jana Chmatilová 

 
 
III. stanovuje 
termín jednání hodnotící komise na 30. 5. 2017 v 9:00. 
 
 
Hlasování: 
Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 7. 
17RRD05 (dotační program zaměřený na cyklotrasy) a 17RRD11 (dotační program 
zaměřený na hasičské zbrojnice a dopravní automobily) – návrh na jmenování hodnotící 
komise 
 
Informace přednesl Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
 
USNESENÍ 3/29/2017/VRR  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
hodnotící komisi v počtu 5 členů pro posouzení a hodnocení žádostí o finanční podporu 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v oblasti regionální rozvoj v rámci programů 
17RRD05 a 17RRD11 
 
II. navrhuje 
Radě Královéhradeckého kraje schválit hodnotící komisi pro 17RRD05 a 17RRD11 v tomto 
složení: 
 
 

Předseda komise Ing. Oldřich Vlasák 

Člen komise Bc. Hana Nedvědová 

Člen komise Luboš Řehák 
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Člen komise MVDr. Ivana Hantschová 

Člen komise Ing. Zdeněk Praus 

 
Náhradníci: - 
 
Přizvání pracovníků odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací 
 
Vedoucí odboru Mgr. Ivana Kudrnáčová 
Vedoucí oddělení 
krajských dotací Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Vedoucí oddělení 
regionálního rozvoje Mgr. Lucie Rovenská  

Administrátor programu 
17RRD11 Bc. Ondřej Knotek 

Odborný garant programu 
17RRD11 Zástupce HZS KHK  

Administrátorka 
programu 17RRD05 Mgr. Dana Komorová 

Odborná garantka 
programu 17RRD05 Mgr. Lucie Hučíková 

Odborný garant programu 
17RRD05 Luboš Tuzar 

 
III. stanovuje 
termín jednání hodnotící komise na 25. 7. 2017 v 9:00. 
 
Hlasování: 
Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 8. 
Žádost o prominutí penále z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně – 
Mikroregion Hustířanka 
 
Informace k předkládané žádosti přednesl Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
 
K bodu nebyla žádná diskuse. 
 
USNESENÍ 3/30/2017/VRR  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
prominout penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 121 560 Kč. 
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  1 
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K bodu 9. 
Návrh na ocenění 2. a 3. místa v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2017 
 
Informace o návrhu přednesl Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
 
K návrhu nebyla žádná diskuse. 
 
USNESENÍ 3/31/2017/VRR  
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje udělit ocenění za 2. a 3. místa pro obec zúčastněnou 
v daném roce v soutěži Vesnice roku v Královéhradeckém kraji s navrženou částkou 500 tis. Kč 
pro 2. místo a 250 tis. Kč pro 3. místo. 
 
Hlasování: 
Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 10. 
Různé, diskuze 

1. Pozvánka na Veletrh sociálního podnikání 
 

2. Operační program potravinové a materiální pomoci: Projekt Obědy do škol  
- Ing. Lucie Rovenská informovala o vyhlášené výzvě v rámci Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci (MPSV) do níž se Královéhradecký kraj hodlá 
zapojit připravovaným projektem „Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém 
kraji - obědy do škol“ – cílem je zabezpečení stravování dětem ve věku 3 – 15 let, 
jejichž rodina se nachází v hmotné nouzi.   

 
3. Diskuse nad administrací a nastavením kritérií hodnocení pro nové programovací období 

v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017. 
 

4. Seznámení výboru s oceněním, které získal Královéhradecký kraj v celostátním kole 
soutěže Zlatý erb – zvláštní cena ministryně MMR za nejlepší turistickou prezentaci 
v kategorii regiony udílenou v rámci 20. ročníku konference Internet ve státní správě a 
samosprávě 2017. 
 

5. Návrh na odsouhlasení dalšího termínu zasedání výboru v I. pololetí a návrh na termín 
zasedání výboru v průběhu letních prázdnin (16. 6. 2017 a 25. 8. 2017). Termíny byly 
členy odsouhlaseny v rámci diskuze. Schváleny budou na jednání výboru dne 19. 5. 
2017, kde bude rovněž schvalován harmonogram zasedání za II. pololetí 2017. 
 
 

 
K bodu 11. 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, ve 12:15 hodin jednání ukončil.  
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Příští jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 19. 5. 2017 od 
10:00 hod. 

 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Monika Líkařová 

……………………………………….. 
                    Ing. Oldřich Vlasák 
 předseda výboru  

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

ověřovatel zápisu 


