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Z á p i s 
 

z 5. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 20. 6. 2017 od 10:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
zasedací místnost P1 905 Karla Poláčka. 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. Hana Masáková, MBA 
   Ing. Jan Jarolím 
   Helena Červová 
 

Stálý host: Bc. Pavel Hečko 
 
 
   
Program jednání: 

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

2) Informace o přípravě krajské aplikace Pasportizace územně plánovací dokumentace obcí 
Královéhradeckého kraje na adrese http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/. 

3) Informace o probíhajícím pořizování aktualizací č. 1 a č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje. 
4) Schválení návrhu smlouvy o návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na financování výdajů projektu Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice“. 
5) Poskytnutí dotací na individuální účel. 
6) Vesnice roku 2017 – výsledky krajského kola za Královéhradecký kraj. 
7) Obec Hřibojedy – prodloužení doby realizace projektu. 
8) 17CRG (dotační oblast Cestovní ruch) – výsledky jednání hodnotící komise. 
9) Přehled aktivit úseku Cestovního ruchu – II. čtvrtletí roku 2017. 
10) Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích, výstavách, workshopech a 

prezentačních akcích cestovního ruchu v roce 2018. 
11) Různé, diskuse. 
12) Závěr. 
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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 1. 
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 5. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných hostů. Za 
ověřovatele zápisu z 5. jednání byl navržen pan RSDr. Ing. Otakar Ruml. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
USNESENÍ VRR 5/44/2017 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I.  schvaluje 
1. program 5. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. přítomnost hostů 
3. ověřovatele zápisu – RSDr. Ing. Otakar Ruml 

 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
 
K bodu 2. 
Informace o přípravě krajské aplikace Pasportizace územně plánovací dokumentace obcí 
Královéhradeckého kraje na adrese http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/. 
 
Informace předal Ing. Milan Pacák - vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, 
Ing. Petr Háp - vedoucí oddělení územního plánování, Bc. Pavla Hofmanová a Ing. Jitka 
Macková – oddělení územního plánování. 
 
Předseda Výboru doporučil uveřejnění informace o významu krajské aplikace na webovém 
portálu Královéhradeckého kraje. 
 
 
USNESENÍ VRR/5/45/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
informace o přípravě krajské aplikace Pasportizace územně plánovací dokumentace obcí 
Královéhradeckého kraje. 
 
II. děkuje 
za aplikaci Pasportizace územně plánovací dokumentace obcí Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 
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K bodu 3. 
Informace o probíhajícím pořizování aktualizací č. 1 a č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje. 
 
Informace předal Ing. Milan Pacák - vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, 
Ing. Petr Háp - vedoucí oddělení územního plánování, Bc. Pavla Hofmanová a Ing. Jitka 
Macková – oddělení územního plánování. 
 
Proběhlo dotazování na aktuální situaci ohledně plánovaného koridoru plynovodu na území 
města Hradce Králové. 
 
 
USNESENÍ VRR/5/46/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o probíhajícím pořizování aktualizací č. 1 a č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 4.  
Schválení návrhu smlouvy o návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na financování výdajů projektu Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice“. 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje. 
 
Jedním z dlouhodobě připravovaných projektů je v rámci schválené Nadregionální strategie 
KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka 
mechu a perníku – trasa přes slepé rameno. S finančním přispěním města Hradec Králové a 
Královéhradeckého kraje.  
Předfinancování je zajištěno formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci na maximální částku 18.746.470Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 
44.941.820Kč. Výše poskytnuté výpomoci odpovídá 85% předpokládaným uznatelným 
nákladům stavebních objektů dle přílohy č. 2 (smlouva i se svými přílohami č. 1a 2). Celá částka 
bude vrácena zpět Královéhradeckému kraji nejpozději do 30. 6. 2019. 
 
 
USNESENÍ VRR/5/47/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
schválení návrhu smlouvy o návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
financování výdajů projektu „Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice“. 
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh smlouvy o návratné finanční výpomoci z 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování výdajů projektu „Cyklostezka Hradec Králové 
- Pardubice“. 
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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K bodu 5. 
Poskytnutí dotací na individuální účel. 
 
Informace o poskytnutí dotací na individuální účely předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí 
odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací. 
Informace doplnil Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
Jedná se o projekty, na které byla podána žádost o podporu do 30. 4. 2017. 
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci II. změny rozpočtu 
kraje na rok 2017 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace). 
 
Požádat instituci Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o. s. o vypracování zprávy o 
vlastní činnosti. Po vyhodnocení vyúčtování přidělené dotace zvážit možnost pozvání této 
instituce na konání výboru. 
 
Úkol: předání informace výboru o dalším vývoji schvalování (posunu) žádostí. Průběžné 
informování výboru. 
 
Člen výboru pan Mgr. Libor Mojžíš připomínkoval kritéria posuzování individuálních žádostí o 
dotaci a upozornil na nastavení finančních limitů při žádostech a přidělování individuálních 
dotací.  
 
 
USNESENÍ VRR/5/48/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel. Poskytnutí účelových investičních a 
neinvestičních dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci 
II. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017. 
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
 
 
K bodu 6. 
Vesnice roku 2017 – výsledky krajského kola za Královéhradecký kraj. 
 
Informace o ocenění obcí v soutěži Vesnice roku 2017 v rámci krajského kola 
Královéhradeckého kraje předala paní Renata Fodorová – oddělení krajských dotací. 
 
USNESENÍ VRR/5/49/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o ocenění obcí v soutěži Vesnice roku 2017 – krajské kolo za Královéhradecký kraj. 
Výbor gratuluje vítězům. 
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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K bodu 7. 
Obec Hřibojedy – prodloužení doby realizace projektu. 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis. – vedoucí oddělení krajských dotací.  
 
Jedná se o projekt č. 13RRD03-0011 – Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 
obyvatel. Vzhledem k pozemkovým úpravám, změnám katastrálních hranic obce a druhé etapě 
výstavby vodovodního řádu je nutné stanovisko odboru životního prostředí Královéhradeckého 
kraje. Na základě tohoto stanoviska je možné, že bude nutná úprava územně plánovací 
dokumentace, která je již připravena k veřejnému projednávání. Z tohoto důvodu žádá obec o 
prodloužení termínu ukončení projektu do 30. 6. 2018. 
 
 
USNESENÍ VRR/5/50/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. 
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje žádost o prodloužení termínu ukončení realizace 
projektu schválit. 
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 8. 
17CRG (dotační oblast Cestovní ruch) – výsledky jednání hodnotící komise. 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací 

V oblasti cestovního ruchu byly zveřejněny tyto dotační programy: 

17CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras 

17CRG04 Podpora činnosti turistických informačních center 

17CRG06 Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu 
 
Úkol: zanalyzovat jaké statistické zdroje máme jako kraj k dispozici pro následné zhodnocení 
vložených prostředků. 
 
 
USNESENÍ VRR/5/51/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
výsledky jednání hodnotící komise u dotačních programů 17CRG01, 17CRG04 a 17CRG06. 
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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K bodu 9. 
Přehled aktivit úseku Cestovního ruchu – II. čtvrtletí roku 2017. 
 
Informace o aktivitách úseku Cestovního ruchu předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení 
regionálního rozvoje a cestovního ruchu. 
 
Doporučeno zvážit účast na akcích jako jsou akce na Královéhradeckém letišti, ale také např. 
akce Febio Fest v Královéhradeckém kraji. Větší podpora Zemědělského dne v Mžanech ze 
strany Královéhradeckého kraje. 
 
Informace o špatné komunikaci se zpracovatelem propagačního materiálu Kladské pomezí 
(neaktuální informace, špatná zpětná vazba, neodbornost, krátký časový termín pro zpracování). 
 
USNESENÍ VRR/5/52/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o aktivitách úseku Cestovního ruchu za II. čtvrtletí roku 2017. 
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
 
K bodu 10. 
Návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích a prezentačních akcích v roce 2018. 
 
Informace návrhu účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích a prezentačních akcích v roce 
2018 předala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu. 
 
Diskuse nad oblastí účasti KHK na veletrzích. Analýza přínosu účasti KHK na veletrzích. Mgr. 
Ivana Kudrnáčová upozornila, že KHK se účastní pouze tří velkých veletrhů v průběhu roku, 
které jsou pro propagaci KHK nejdůležitější - návštěvnost KHK průběžně roste. 
 
Předseda výboru navrhl vypracovat podklad informující Zastupitelstvo KHK o návštěvnosti 
KHK a propagaci KHK v rámci cestovního ruchu. 
 
Úkol: vypracovat podklad o způsobu oceňování zaměstnanců cestovního ruchu. 
 
USNESENÍ VRR/5/53/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
návrh účasti Královéhradeckého kraje na veletrzích a prezentačních akcích v roce 2018.  
 
Hlasování: 
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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K bodu 11. 
Různé, diskuze. 
 
1.  Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.: předal aktuální informace o výsledku veřejnosprávní 

kontroly u obce Nové Město, včetně navazujících kroků ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje a případně i Obce Nové Město. 

 
2. Viktorka – Herecké muzeum v Ratibořicích. Pan Tomáš Magnusek představil projektový 

záměr v rámci žádosti o individuální dotaci. Dotace je žádána na aktivizační činnosti 
hereckého muzea – aktivizační program pro školy. 

 
USNESENÍ VRR/5/54/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
informace o projektovém záměru Viktorka – Herecké muzeum v Ratibořicích žadatele Viktorka 
– herecký dům s.r.o. 
 
II. doporučuje 
vypracovat standartní podklad ze strany žadatele pro jakékoli další jednání o daném projektovém 
záměru. 
 
Hlasování 
Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
3.  Informace o úpravě pravidel poskytování krajských dotací: přesunuto na VI. zasedání  

Výboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu dne 25. 8. 2017. Nabídka aktivní účasti 
a pomoci v připomínkování a tvorbě pravidel ze strany členů výboru. 
Mgr. Ivana Kudrnáčová předala aktuální informace z průběhu vytváření nových pravidel 
poskytování krajských dotací a vyzdvihla snahu o zjednodušení a sjednocení pravidel. 

 
 
 
K bodu 12. 
Závěr.  
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 12:00 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 25. 8. 2017 od 
10:00 hod. 

 
 
 

 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Monika Líkařová 

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

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

ověřovatel zápisu 


