
Z á p i s 
 

z 8. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 24. 11. 2017 od 10:00 hod.  

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

 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Bc. Pavel Hečko 
   Ing. Martin Jiránek 
   Bc. Hana Nedvědová 
   Mgr. Ivana Kudrnáčová 
  
Nepřítomni:    dle prezenční listiny 
 
Přizváni:  Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací 
Ing. Lucie Rovenská, vedoucí oddělení regionálního rozvoje 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS, vedoucí oddělení krajských dotací 
Mgr. Petr Kamenický, oddělení regionálního rozvoje 
Ing. Petra Teplá, odbor kanceláře hejtmana 
 

Hosté:             Bc. Pavel Hečko – člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
   
Program jednání: 

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

2) Organizační zajištění jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch v roce 2018. 
3) Poskytnutí dotací na individuální účel. 
4) Poskytnutí dotací na individuální účel z dotačního fondu. 
5) Prodloužení doby realizace projektů – územní plány. 
6) Informace o zajištění činnosti hasičů v Královéhradeckém kraji. 
7) Různé, diskuse. 
8) 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 9 členů výboru - výbor je tedy usnášeníschopný 
a přednesl doplněný návrh programu 8. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných 
hostů. Za ověřovatele zápisu z 8. jednání byl navržen pan Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 8/80/2017 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 8. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. přítomnost hostů 
3. ověřovatele zápisu – Mgr. Jan Balcar, Ph.D.  

 
Hlasování: 
Pro: 9  Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
 
K bodu 2. 
Organizační zajištění jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch v roce 2018. 
 
Termíny zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
Leden 2018: 19. 1. 2018 
  Rada: 22. 1. 2018 
  Zastupitelstvo: 29. 1. 2018 
 
Březen 2018: 9. 3. 2018 
  Rada: 19. 3. 2018 
  Zastupitelstvo: 26. 3. 2018 
 
Duben 2018: 13. 4. 2018 

Rada: 16. a 30. 4. 2018 
  Zastupitelstvo: 23. 4. 2018 
 
Květen 2018:  11. 5. 2018 
  Rada 14. a 28. 5. 2018 
  Zastupitelstvo: 21. 5. 2018 
 
Červen 2018:  15. 6. 2018 
  Rada: 11. a 25. 6. 2018 
  Zastupitelstvo: 18. 6. 2018 
 
Srpen 2018: 24. 8. 2018 
  Rada: 3. 9. 2018 
  Zastupitelstvo: 10. 9. 2018 
 
Říjen 2018: 12. 10. 2018 (v případě shody termínu s Komunálními volbami bude termín 

výboru změněn) 
  Rada: 15. a 29. 10. 2018  



  Zastupitelstvo: 22. 10. 2018 
 
Listopad 2018: 23. 11. 2018 
  Rada: 26. 11. a 10. 12. 2018 
  Zastupitelstvo: 3. 12. 2018 
 
USNESENÍ VRRCR/8/81/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
Návrh termínů zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch v roce 2018. 
 
II. schvaluje 
Termíny zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch v roce 2018. 
 
 
Hlasování 
Pro: 9  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Poskytnutí dotací na individuální účel. 
 
Předkládaný bod okomentovala Ing. Petra Teplá, odbor kanceláře hejtmana.  
 
- dotace jsou poskytovány z kapitoly 18 – Zastupitelstvo KHK 2017. 
Výbor diskutoval nad potřebou předkládání návrhů individuálních dotací podle priorit. 
 
Schváleno radou dne 20. 11. 2017 
 

č. IČO žadatel projekt účel požadavek/návrh 

1 48605085 Doc. PhDr. Václav 
Šplíchal, ,CSc. 

Skanzen středověké 
sklárny v lokalitě 
Dörfl - Víska 

Identifikace, lokalizace,hrubé vytyčení, 
zákres do mapových podkladů a 
fotodokumentace zaniklé sklárny v místní 
části Víska v Deštném v Orlických horách. 
Provedení průzkumných prací v lokalitě, 
fotodokumentace, zákres do mapových 
podkladů a vytyčení v terénu. 

80 000 Kč/40 000 Kč 

2 71188371 Svazek obcí 
Východní Krkonoše 

VÝCHODNÍ 
KRKONOŠE V 3D 
POHLEDECH 

Výroba 3D pohledů, tzn.: virtuální prohlídky, 
programování virtuální prohlídky, umístění 
virtuální prohlídky na Google maps, použití 
dronu, výroba textů apod. 

85 500 Kč/85 000 Kč 

3 62731009 
SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Jizbice 

Náchodské panství 

Částečné pokrytí nákladů pro vydání 
publikace. 
Poukázat na historii a dění malých obcí, které 
jsou v okolí dnešního Náchoda. 

6 500 Kč/6 500 Kč 



4 60152770 
Římskokatolická 
duchovní správa 
Malé Svatoňovice 

Obnova a propagace 
Poutního areálu Panny 
Marie Sedmi radostí v 
Malých Svatoňovicích 
jako součást projektu 
revitalizace 

Pokračovat v obnově poutního místa - 
dopracovat projektovou dokumentaci, aby 
bylo možné z dotačních programů získat 
prostředky na obnovu a zajistit lepší 
informovanost široké veřejnosti o tomto 
poutním místě (propagační letáček). 

89 000 Kč/89 000 Kč 

5 43465242 
Římskokatolická 
farnost - děkanství 
Hostinné 

Obnova kostela sv. 
Václava v Rudníku 

Spolufinancování opravy zřícené klenby pod 
kůrem a na 
vypracování projektové dokumentace na další 
pokračování prací při obnově kostela 
(odvodnění kostela). 

100 000 Kč/100 000 
Kč 

6 00442755 
Český svaz 
bojovníků za 
svobodu 

Publikace Barium Dotisk 100 kusů publikace 16 250 Kč/15 000 Kč 

7 05579007 Dětenický Betlém, 
z.s. 

Zachraňme Dětenický 
Betlém 

Částečná úhrada odborných restaurátorských 
prací prováděných studenty ateliéru 
restaurování papíru v Litomyšli (součást 
fakulty UPCE) 

80 000 Kč/0 Kč 

8 26631075 Rodiny, z.s. 
Rodiny - Říčky v 
Orlických horách č.p. 
1 - oprava střechy 

Střecha nad skladem paliva je v havarijním 
stavu, do objektu zatéká a proto je nutná 
celková oprava střechy. Je nutná demontáž 
plechové krytiny, napadených prken, trámů 
dřevokaznými houbami a hmyzem. Je potřeba 
zajistit výměnu trámu konstrukce střechy, 
dodávku a montáž bednění, dodávku a 
montáž drážkové plechocvé krytiny. Nutná je 
výměna klempířských prvků, žlabů, svodů, 
lemování 

89 000 Kč/89 000 Kč 

9 60886374 Region Panda, z. s. 

INSPIR - Intenzívní 
spolupráce sítí 
institucí 
regionu 

Cílem tohoto projektu je propojit existující 
sítě neziskových organizací, především těch 
branží (oborů, typů, kategorií atd.), které se 
dosud česko-polské spolupráce účastnily jen 
sporadicky. Projekt propojuje 12 sítí 
neziskových organizací - např. akvaristů, 
skautských organizací, včelařů, zahrádkářů, 
cukrářů, drobných výrobců zdravých 
potravin, šachistů, chovatelů a dalších). Je 
zaměřen především na neziskové organizace 
v Královéhradeckém kraji. 
Výdaje na řízení projektu, propagační činnost 
- časopis, setkání zástupců sítí 

100 000 Kč/30 000 Kč 

10 15040500 AUDIS BUS s.r.o. 
Doprava 
handicapovaných dětí 
do školských zařízení 

Dotace má sloužit k částečnému pokrytí 
nákladů na tuto speciální dopravu 

100 000 Kč/100 000 
Kč 

11 45247455 Československá 
obec legionářská 

Brožura "Letec Emil 
Fechtner" 

Tisk brožury v rozsahu cca 100 stran včetně 
20 barevných či černobílých fotografií, který 
bychom rádi vydali v nákladu 250 kusů, 

35 000 Kč/30 000 Kč 

 
 
 
 



USNESENÍ VRRCR/8/82/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
Návrh na poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 18 – Zastupitelstvo kraje na rok 
2017. 
 
II. bere na vědomí 
Návrh na poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 18 – Zastupitelstvo kraje na rok 
2017 ve verzi schválené již Radou Královéhradeckého kraje RK/33/1895/2017. 
 
Hlasování: 
Pro: 9  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
  
K bodu 4. 
Poskytnutí dotací na individuální účel z dotačního fondu. 
- Podpora dostavby věže samostatnosti v Hořicích. 
 
Informace předal Mgr. Petr Kamenický – oddělení regionálního rozvoje. 
 
Výbor diskutoval nad žádostmi o individuální dotace ze strany církví.  
- výbor namítá, že církve mají spoustu majetku, který nejsou schopny financovat. 
- příklad zkušenosti obce Kopidlno. Obec nabídla, že odkoupí pozemky církve, o které se 
církev nestará, církev tuto nabídku odmítla. Přičemž obec by byla schopna se o tyto pozemky 
postarat a finančně je zabezpečit. 
- výbor diskutoval snahu sjednotit finanční podporu církvím ze strany kraje. 
- upozorňuje na potřebu vypracování nějaké strategie ze strany církví na financování vlastního 
majetku. 
- výbor vyjádřil potřebu vypracování analýzy dat, kolik financí v rámci dotačních programů 
bylo církvím poskytnuto ze strany kraje.  
- Mgr. Jan Balcar, Ph.D. navrhl setkání církví a kraje k diskusi o spolupráci a možnostech 
financování majetků církve (např. míra podpory ze strany církve).  
- Mgr. Libor Mojžíš upozornil na možnost vypsání samostatného dotačního titulu pro církve. 
 
Výbor dále upozornil na to, že některé žádosti patří do jiných dotačních programů a proto by 
bylo dobré u žádostí uvést, proč žadatel žádá v programu individuálních dotací.  
 
USNESENÍ VRRCR/8/83/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
1. Návrh na poskytnutí dotací na individuální účel z dotačního fondu. 
2. Žádost města Hořice o převzetí záštity nad projektem Dostavba Masarykovy věže 
samostatnosti a podílení se na jeho realizaci formou partnerství s finanční podporou projektu 
z rozpočtu kraje ve výši 2 miliony Kč ročně v letech 2018 – 2020. 
 
II. bere na vědomí 
Návrh na poskytnutí dotací na individuální účel z dotačního fondu. 



III. upozor ňuje 
Že žádost obce Liberk by měla být primárně financována z Programu obnovy venkova.  
 
IV. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit záštitu nad projektem Dostavba Masarykovy 
věže samostatnosti a záměr připravit uzavření partnerské smlouvy s finanční podporou 
projektu v požadované výši. 
 
V. žádá 
1. odbor Regionálního rozvoje grantů a dotací o sumarizaci finanční podpory kraje církvím za 
poslední roky, včetně průzkumu kraje ve vztahu k obcím a kraji, kde došlo k odmítnutí 
žádostí o odprodej nemovitostí či pozemků ve prospěch veřejné stavby. 
2. radu Královéhradeckého kraje o vyžádání si předložení plánu obnovy církevních objektů. 
 
Hlasování: 
Pro: 9  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
  
K bodu 5. 
Prodloužení doby realizace projektů – územní plány 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací 
 
Výbor by uvítal, kdyby u žádostí o prodloužení doby realizace projektu byl uveden důvod, 
proč je nutné daný projekt prodlužovat o požadovanou dobu. Míněno u žádostí o prodloužení 
doby o více než 1 rok. 
 
USNESENÍ VRRCR/8/84/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Žádosti o prodloužení doby realizace projektů. 
 
II. doporu čuje 
Schválit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prodloužení realizace projektů, uvedených v 
příloze důvodové zprávy. 
 
 

Hlasování: 
Pro: 9  Proti: 0 Zdržel se: 1   
 
V průběhu projednávání bodu 5 se na jednání dostavil pan Luboš Řehák. 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 6. 
Informace o zajištění činnosti hasičů v Královéhradeckém kraji. 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
V případě individuálních žádostí by výbor uvítal odůvodnění, proč je žádost předložena do 
žádostí o individuální dotace. 
 
Úkol: výbor vyjádřil požadavek na oddělení krajských dotací na zpracování zprávy o činnosti 
SDH a financování vykonávané činnosti SDH. 
 
Výbor vyslovil pochvalu za předložený zpracovaný dokument o činnosti hasičů 
v Královéhradeckém kraji. 
 
USNESENÍ VRRCR/8/85/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o zajištění činnosti jednotek požární ochrany obcí (JPO) v Královéhradeckém kraji.  
 
Hlasování: 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
 
 
K bodu 7. 
Různé, diskuse 
 
1. Pan Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. předal informaci o žádosti Obce Stanovice o 
prodloužení doby realizace projektu. 
 
2. Informace o získaných oceněních v oblasti cestovního ruchu za Královéhradecký kraj 
předala Ing. Lucie Rovenská. 
 
•   Vítěz Soutěže EDEN 2017 – Orlické hory a Podorlicko – Zámky na Orlici 
     3. místo v této soutěži obsadilo Broumovsko – barokní krajina 
 
•  Vítěz DestinaCze 2017 se stala Skalní města Broumovska (nejoblíbenější destinace 

České  republiky, kterou uděluje CzechTourism) 
Fénix – znovuzrozený projekt – 4. místo DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a 
Kultury 

                  5. místo Centrum Walzel 
     Česko jede – 1. místo Skalní města Broumovska 
     Baroko všemi smysli – 2. místo Broumovský klášter 
 
 
• Festival Tourfilm a TourRegionFilm 

Hlavní cenu získala Destinační společnost Revitalizace Kuks o.p.s. za snímek 
ZkusKuks v kategorii propagačních spotů do 10 minut. 
Významné ocenění též obdržela tatáž společnost za web ZkusKuks.cz 



Úkol: výbor požádal o zpracování přehledu ocenění v Královéhradeckém kraji 
v oblasti cestovního ruchu. 

 
3. Výbor vyslovil velké poděkování za zpracovaný materiál „Plán investic NS KHK“. 
 
4. Výbor se usnesl na doporučení pro Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, aby byla 
vytvořena samostatná položka pro cyklodopravu v rozpočtu KHK pro rok 2018 
 
5. Mgr. Jan Balcar, Ph.D. navrhl začlenit jako téma do Výboru pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch mezinárodní vztahy ze strany Královéhradeckého kraje. 
 
6. Mgr. Jan Balcar, Ph.D. požádal o upřesnění alokace v rámci Programu obnovy venkova. 
Současná podoba POV finančně počítá s částkou 44 mil. Kč s možností navýšení o 14 mil. Kč 
(nedočerpaná částka za rok 2017).  
 
USNESENÍ VRRCR/8/86/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
 
I. bere na vědomí 
1. Informace o získaných oceněních v oblasti cestovního ruchu za Královéhradecký kraj. 
2. Informace plynoucí ze zpracovaného materiálu „Plán investic NS KHK“ a děkuje za 
zpracování tohoto materiálu. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje úpravu rozpočtu a vytvoření položky na 
cyklodopravu.  
 
Hlasování: 
Pro: 9  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
V průběhu projednávání bodu 7 odešel pan Mgr. Libor Mojžíš. 
 
 
 
K bodu 8. 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 11:35 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 19. 1. 2017 od 
10:00 hod. 

 
 

 
 
 

……………………………………….. 
                     Ing. Oldřich Vlasák 
                   místopředseda výboru  

…………………………………………. 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

                       ověřovatel zápisu 



 


