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Z á p i s 
 

Z 6. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 1. 9. 2017 od 10:00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

zasedací místnost N2 903 Karla Čapka. 
 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Ing. Jan Sobotka  
  Mgr. Libor Mojžíš 
  Ing. Hana Masáková, MBA 
  Luboš Řehák 
  Ing. Zdeněk Praus 
  MVDr. Ivana Hantschová 
    
  Bc. Pavel Hečko 
  
 
   
Program jednání: 

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

schválení ověřovatele zápisu. 
2) Plnění usnesení V. zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch.  
3) Návrh na vstup Královéhradeckého kraje do Asociace měst pro cyklisty.  
4) Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu obce Orlické 

Záhoří "Poznej Sudety na lyžích". 
5) Poskytnutí dotací na individuální účel. 
6) Obec Hořičky – změna účelu dotace. 
7) Obec Borek – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále. 
8) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obce Nové Město (IČO: 

00269239). 
9) Změny v projektech 15RRD05 (Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících 

cyklotras v Královéhradeckém kraji). 
10) Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačních programech v oblasti regionálního 

rozvoje 17RRD05 „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v 
Královéhradeckém kraji“ a 17RRD11 „Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v 
Královéhradeckém kraji“. 

11) Návrh dotačního programu 18POV01 (Program obnovy venkova). 
12) Návrh dotačních programů 18RRD01, 02, 03, 05, 11 a 12 (dotační oblast „Regionální 

rozvoj“). 
13) Návrh dotačních programů 18CRG01, 04, 06 a 07 (dotační oblast „Cestovní ruch“). 
14) Různé, diskuse. 
15) 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 8 členů výboru - výbor je tedy usnášeníschopný a 
přednesl návrh programu 6. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných hostů. Za 
ověřovatele zápisu z 6. jednání byl navržen pan RSDr. Ing. Otakar Ruml. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
USNESENÍ VRR 6/55/2017 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 6. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. přítomnost hostů 
3. ověřovatele zápisu – RSDr. Ing. Otakar Ruml 

 
Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
 
K bodu 2. 
Plnění usnesení V. zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová - vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
- Statistická data v oblasti cestovního ruchu, kterými disponuje úsek cestovního ruchu a která 
využívá při zaměření propagačních aktivit a sestavování např. marketingového plánu: 
(viz plnění úkolu k bodu č. 8 jednání VRRCR ze dne 16. 6. 2017) 
 
 
USNESENÍ VRR/6/56/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o statistických datech v oblasti cestovního ruchu. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se: 0 
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K bodu 3. 
Návrh na vstup Královéhradeckého kraje do Asociace měst pro cyklisty. 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová - vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
 
Výhody členství v Asociaci měst pro cyklisty jsou definované a zapojení v tomto sdružení 
přinese Královéhradeckému kraji mnoho výhod a aktuálních informací z oblasti cyklistické 
dopravy/cykloturistiky, nicméně však nejen z této oblasti (jedná se o širší kontext – podpora 
udržitelné mobility, spolupráce na přípravě Cyklostrategie EU, podpora fyzické aktivity občanů 
atd - viz. Příloha č. 1 – Nabídka členství KHK v Asociaci měst pro cyklisty / aktivity Asociace 
cykloměst na rok 2017). 
 
 
USNESENÍ VRR/6/57/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh na vstup Královéhradeckého kraje do 
Asociace měst pro cyklisty. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 
 
 
K bodu 4.  
Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu obce 
Orlické Záhoří "Poznej Sudety na lyžích".  
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová - vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
 
Obec Orlické Záhoří nyní žádá o pomoc s předfinancováním projektu, neboť poskytnutí 
dotačních částek proběhne se značnou časovou prodlevou od realizace projektu, která již 
probíhá. Obec je úspěšná v čerpání více evropských dotací najednou, proto má potíže s 
předfinancováním projektů.  
Požadovaná částka návratné finanční výpomoci ze strany kraje by pokryla tři největší investice 
projektu a činí max. 16.652.774 Kč. 
 
 
USNESENÍ VRR/6/58/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
schválit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování realizace projektu obce Orlické Záhoří 
"Poznej Sudety na lyžích". 
 
Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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K bodu 5. 
Poskytnutí dotací na individuální účel. 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
 
Jedná se o projekty, na které byla podána žádost o podporu do 17. 7. 2017. 
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci III. změny 
rozpočtu kraje na rok 2017 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace) 
 
 
USNESENÍ VRR/6/59/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel.  
 

Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
 
 
K bodu 6. 
Obec Hořičky – změna účelu dotace.  
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis. – vedoucí oddělení krajských dotací 
 
Neinvestiční dotace z dotačního programu 17POV01 - 0013 na projekt „Výměna oken na 
budově základní školy, školní jídelny a školní družiny čp. 19“ s termínem realizace 1. 1. 2017 
– 31. 8. 2017, ve výši 330 000 Kč včetně uzavřené veřejnoprávní smlouvy ze dne 3. 7. 2017. 
Obec Hořičky požádala dopisem ze dne 10. 8. 2017 poskytovatele dotace o změnu – rozšíření 
projektu.  
Celkové výdaje na realizaci projektu, uvedené v žádosti o dotaci, jsou ve výši 679 550 Kč. 
S rozšířením projektu, tj. realizací výměny všech vstupních dveří do objektu se zvýší na částku  
787 020 Kč. 
 
Členové výboru kvitují ušetřené finanční prostředky obcí Hořičky. 
 
USNESENÍ VRR/6/60/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
žádost obce Hořičky ve věci rozšíření projektu o výměnu všech vstupních dveří do objektu. 
 

II. doporučuje 
Zastupitelstvu kraje schválit obci Hořičky ve věci rozšíření projektu o výměnu všech vstupních 
dveří do objektu.  
 
Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
 



 5 

K bodu 7. 
Obec Borek – prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.  
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis. – vedoucí oddělení krajských dotací.  
 
Porušení rozpočtové kázně - došlo ke zveřejnění Dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2016 ke SoD č. 
2/2016 se zhotovitelem firmou SPRING s.r.o., Havlíčkova 51, 508 01 Hořice, IČ 45535671, na 
profilu zadavatele po zákonné 15 denní lhůtě; na profilu zadavatele byl zveřejněn dne 9. 5. 2017. 
 
 
USNESENÍ VRR/6/61/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
žádost obce Borek o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále vyměřeného 
z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 196 000 Kč a penále vyměřené z tohoto odvodu 
ve výši 79 845 Kč.  
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu kraje prominout obci Borek odvod za porušení rozpočtové kázně a penále 
vyměřeného z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 196 000 Kč a penále vyměřené 
z tohoto odvodu ve výši 79 845 Kč.  
 
Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
K bodu 8. 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obce Nové Město (IČO: 
00269239). 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací 
 
Příjemce dotace pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu zvolil postup platný pro 
podlimitní veřejnou zakázku.  
Na základě zjištění tohoto pochybení byl dle čl. VI. odst. 2 a odst. 4 písm. g) Smlouvy vyměřen 
platebním výměrem ze dne 31. 7. 2017, č.j. 72490/2017/KHK,  odvod ve výši 50 % z celkové 
částky poskytnuté dotace, tj. 380 000,- Kč. 
 
 
USNESENÍ VRR/6/62/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout obci Nové Město 95 % odvodu za porušení 
rozpočtové kázně, tj. 361 000,- Kč. 
 

Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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K bodu 9. 
Změny v projektech 15RRD05 (Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících 
cyklotras v Královéhradeckém kraji). 
Informace předá Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení regionálních dotací 
 
Příjemce dotace statutární město Hradec Králové - žádost o prodloužení termínu pro ukončení 
realizace obou projektů do 30. 11. 2018 (příloha č. 1 důvodové zprávy).  Důvodem je zpoždění 
harmonogramu dokončení obou akcí. U obou projektů byl ze stejného důvodu již jednou termín 
ukončení realizace prodloužen, a to z 30. 11. 2016 na 30. 11. 2017. Doporučujeme vyhovět 
žádosti příjemce a povolit prodloužení termínu pro ukončení realizace obou projektů do 30. 11. 
2018. 

Příjemce dotace město Třebechovice pod Orebem - žádost o změnu v realizaci projektu a 
prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu na 30. 6. 2018 (příloha č. 2 důvodové 
zprávy); u tohoto projektu byl termín pro ukončení realizace projektu již jednou prodloužen, a to 
z 30. 11. 2016 na 31. 12. 2017. 

 
USNESENÍ VRR/6/63/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení termínu pro ukončení realizace 
projektů 15RRD05-0009 s názvem „„Kamenný most“ Plácky – „Skleníky“ Třebeš“ a projektu 
15RRD05-0010, s názvem „Cyklotrasa č. 14 – Úsek Most Železňák, Malšova Lhota v Hradci 
Králové“, příjemce dotace Statutární město Hradec Králové, do 30. 11. 2018. 
 
2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyhovět žádosti příjemce dotace Město Třebechovice 
pod Orebem, IČO 00269719, na realizaci projektu 15RRD05-0003 s názvem „Stezka pro 
cyklisty a pěší, Třebechovice p. O. - Krňovice, I. Etapa“ o změnu v realizaci projektu a 
prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu na 30. 6. 2018  
 
 
Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
 
K bodu 10. 
Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačních programech v oblasti regionálního 
rozvoje 17RRD05 „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras 
v Královéhradeckém kraji“ a 17RRD11 „Zvýšení akceschopnosti jednotek požární 
ochrany v Královéhradeckém kraji“ 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení regionálních dotací 
 
Žádosti o dotaci byly podány ve stanovené lhůtě, od 15. 5. 2017 do 22. 6. 2017. 
Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením RK/10/614/2017 ze dne 2. 5. 2017 na návrh 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch jmenovala 
hodnotící komise. Komise se sešly 25. 7. 2017 k posouzení návrhu na rozdělení finančních 
prostředků formou investiční dotace dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy. 
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USNESENÍ VRR/6/64/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
informaci o výsledku jednání hodnotících komisí, které doporučily Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje schválit změnu alokací a poskytnutí dotačních prostředků na veřejně 
prospěšné projekty v dotačních programech v oblasti regionálního rozvoje 17RRD05 „Rozvoj 
a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“ a 17RRD11 
„Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji“ 
 
Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
 
 
Na začátku projednání bodu 11. dorazila členka výboru paní Helena Červová – počet členů 9. 

 
 
 
K bodu 11. 
Návrh dotačního programu 18POV01 (Program obnovy venkova). 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení regionálních dotací 
 
Návrh podmínek dotačního programu v oblasti Programu obnovy venkova pro rok 2018, včetně 
obsahových náplní bodů hodnotících kritérií vztahujících se k regionálnímu rozvoji, tj. účel 1 a 
2.  
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajských dotačních programů pro oblast 
regionálního rozvoje je navržena od 2. 1. 2018 (8.00 hod.) do 20. 2. 2018 (14.00 hod.). 
Dotační programy pro rok 2018: 

• 18POV01 – Program obnovy venkova 
Zásadní myšlenkou při přípravě 18POV01 bylo sdružit aktivity obcí, které byly doposud 
financovány z různých dotačních programů, pod jeden dotační program, aby obec mohla podat 
jednu žádost o dotaci, ve které vydefinuje účely, které bude chtít z dotace financovat.  

Úkol: vypracovat přehled počtu obcí venkovského charakteru a počet jejich obyvatel a 
zapracovat jej do důvodové zprávy. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/65/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
varianty návrhu dotačního programu 18POV01, včetně obsahových náplní bodů k účelu 1 a 2. 
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotační programu 18POV01 ve variantě 
nezohledňující výši dotace podle velikosti obce s navýšením celkové alokace na 70 milionu a 
jeho rozdělením na dva samostatné dotační programy – minimálně 50 milionu pro obce do 3000 
obyvatel a druhou část pro venkovské části měst a obcí. 
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III. žádá 
Prověřit alokace na obyvatele v obou částech dotačního programu. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 12. 
Návrh dotačních programů 18RRD01, 02, 03, 05, 11 a 12 (dotační oblast „Regionální 
rozvoj“). 
Informace předá Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení regionálních dotací 
 
Návrh podmínek dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2018, včetně 
obsahových náplní bodů hodnotících kritérií. 
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajských dotačních programů pro oblast 
regionálního rozvoje je navržena od 2. 1. 2018 do 1. 2. 2018, vyjma dotačních programů 
18RRD05 a 18RRD11. 
Dotační programy pro rok 2018: 

• 18RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO  
• 18RRD02 Podpora svazků obcí  
• 18RRD03 Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou 

MINIS 
• 18RRD05 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v 

Královéhradeckém kraji  
• 18RRD11 Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém 

kraji  
• 18RRD12 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III 

 
 
USNESENÍ VRRCR/6/66/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
podmínky dotačních programů, včetně obsahových náplní, pro oblast regionálního rozvoje na 
rok 2018. 
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů pro oblast 
regionálního rozvoje na rok 2018. 
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se: 0 
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K bodu 13. 
Návrh dotačních programů 18CRG01, 04, 06 a 07 (dotační oblast „Cestovní ruch“) 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení regionálních dotací 
 
Návrh podmínek dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018, včetně 
obsahových náplní bodů hodnotících kritérií. 
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajských dotačních programů pro oblast cestovního 
ruchu je navržena od 2. 1. 2018 do 30. 1. 2018.  
Do oblasti cestovního ruchu byl přesunut program 18CRG07, který byl v loňském roce zařazen 
v oblasti regionálního rozvoje.  
 
Dotační programy pro rok 2018: 
18CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras 
18CRG04 Podpora činnosti turistických informačních center 
18CRG06 Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu 
18CRG07 Propagace cyklobusů v turistických regionech 
 
 
USNESENÍ VRRCR/6/67/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
podmínky dotačních programů, včetně obsahových náplní, pro oblast cestovního ruchu na rok 
2018. 
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů pro oblast 
cestovního ruchu na rok 2018. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 
K bodu 14. 
Různé, diskuze. 
 
1. Předání informace o vyhlášení Vesnice roku 2017 v Královéhradeckém kraji. 
Informace předal pan Ing. Oldřich Vlasák – předseda výboru regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu. 
 
Připomínky k organizační stránce pořádání vyhlášení Vesnice roku 2017 v obci Přepychy. 
Absence důležitých osob a delegování jejich práce na osoby nesouvisející s touto soutěží a 
regionem.  
 
2. Bc. Hana Nedvědová – členka výboru 
Hronov – Jiráskův Hronov: na kongresu Mezinárodní nevládní organizace amatérského divadla 
AITA – IATA zasedající v Monaku byl mezi sedmi oceněnými festivaly amatérského divadla z 
celého světa vyznamenán festival amatérského divadla s mezinárodní účastí Jiráskův Hronov. 
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3. Bc. Hana Nedvědová – členka výboru 
9. ročník celostátní ekologické soutěže E.ON Energy Globe 2017 – z celkem z 260 projektů bylo 
odbornou porotou z řad členů Akademie věd ČR a dalších odborníků vybráno mezi dva nejlepší 
projekty v kategorii „obec“ Město Hronov s projektem EPC. 
 
 
 
 
K bodu 15. 
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 6. 10. 2017 od 
10:00 hod. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Monika Líkařová 

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

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

ověřovatel zápisu 


