
Z á p i s 
 

z 9. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 19. 1. 2018 od 10:00 hod.  

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

 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni:   Bc. Hana Nedvědová 
   Ing. Zdeněk Praus 
   Ing. Bc. Miroslav Mejstřík. DiS. 
 
  
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 
 
 

Hosté:             Bc. Pavel Hečko  
 
 
   
Program jednání: 

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

2) Plnění úkolů z 8. zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
3) Podmínky dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2018. 
4) Prodloužení doby realizace projektu 17RRD03-0009 
5) Schválení členů hodnotících komisí a dalších přizvaných kompetentních osob a termínů 

jednání hodnotících komisí. 
6) Účast Královéhradeckého kraje na Region Tour v Brně 18. – 21. 1. 2018. 
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 uvítal nového člena výboru pana Mgr. Jana Zemana za politický klub Piráti 
+ ZS, který byl zvolen na 9. zasedání Zastupitelstva KHK za odstupujícího člena pana Ing. 
Martina Jiránka. 
 
Předseda výboru konstatoval, že je přítomno 11 členů výboru - výbor je tedy usnášeníschopný 
a přednesl doplněný návrh programu 9. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných 
hostů. Za ověřovatele zápisu z 9. jednání byl navržen pan Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 9/87/2018 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 9. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. přítomnost hostů 
3. ověřovatele zápisu – Mgr. Jan Balcar, Ph.D.  

 
Hlasování: 
Pro: 11  Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
Pozn.: doplňující informace od předsedy výboru k financování cyklodopravy v rámci rozpočtu 

Královéhradeckého kraje. Při jednání o první změně rozpočtu bude do kapitoly cyklodopravy 

navrženo 15 mil. korun. V roce 2019 by finanční alokace pro cyklodopravu měla být zařazena 

již ve schvalovaném návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019. Důležitá je 

práce na celé koncepci cyklodopravy. Příprava je v současné době na vysokém stupni. 

 
 
 
K bodu 2. 
Plnění úkolů z 8. zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
 
1. Zpráva o činnosti SDH a financování vykonávané činnosti SDH. 
Podpora je poskytována Královéhradeckým krajem od roku 2009 a to v částce 2 mil. korun. 
Pro krajské sdružení pro rok 2017 byla částka ponížena na 750 tis. korun. Pro rok 2018 je opět 
stanovena celá částka 2 mil. korun.  
Budou moci také žádat o dotacích v Individuálních dotacích.  
Podporuje se celá škála výdajů okresních i krajských sdružení. 
Ing. Oldřich Vlasák: nepřehledné finanční toky do krajského sdružení. Chybí smluvní 
zajištění. Mělo by být např. sepsáno memorandum s hasiči, kde by byla oficiálně vytyčena 
spolupráce a práce těchto sdružení. Kraj by měl podporovat profesionalizaci a vzdělávání dětí 
a kapitolu seniorů. Upřesněno by mělo být v memorandu. Měla by být provedena analýza 
nakládání s financemi v porovnání s ostatními kraji.  



Ing. Jan Sobotka: podpora je stále příliš vysoká. Z finanční podpory kraje se platí mzdy 
profesionálních funkcionářů na úrovni kraje a okresů což není efektivní nakládání s finanční 
podporou od kraje. 
Mgr. Ivana Kudrnáčová: Je důležité sepsání memoranda, kde budou uvedeny činnosti, na 
které bude finanční podpora určena. 
Bc. Pavel Hečko: nelze hradit mzdy funkcionářů. Musí být upraveno smlouvou 
(memorandem). V současné době lze finanční příspěvky regulovat v rámci individuálních 
dotací. Veřejné prostředky kraje musí být účelné. 
Mgr. Petr Kamenický: uvedl konkrétní případ individuální dotace, kde je požadovaná částka 
z většiny určena na mzdy.  
Mgr. Libor Mojžíš: upozornil na to, aby vše nevedlo k navýšení výše příspěvků členů 
v krajských a okresních sdruženích.  
 
 
2. Přehled ocenění v Královéhradeckém kraji v oblasti cestovního ruchu v roce 2017. 
Informace byly předávány průběžně v průběhu roku 2017. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/9/88/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
1. zprávu o činnosti SDH a financování vykonávané činnosti SDH. 
2. přehled ocenění v Královéhradeckém kraji v oblasti cestovního ruchu v roce 2017. 
 
II. žádá 
1. o zpracování přehledu podpory sboru dobrovolných hasičů ze strany jednotlivých krajů 
České republiky. 
2. o zpracování návrhu memoranda o spolupráci s vedením krajské složky Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. 
 
Dotaz: Mgr. Jan Balcar, Ph.D. organizační struktura dobrovolných hasičů. Ujasnění si řízení 
v této struktuře a toku finanční podpory. 
 
Hlasování 
Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Podmínky dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2018. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 

Dotační programy pro rok 2018: 

• 18RRDU1 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v 
Královéhradeckém kraji  

• 18RRD11 Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji 
 



V první změně rozpočtu Královéhradeckého kraje bude na cykloturistiku navržena alokace ve 
výši 15 mil. korun. Pokud bude Radou Královéhradeckého kraje tento návrh alokace 
schválen, bude dotační program vyhlášen v květnu 2018. 
Dotační program je konzultován s Královéhradeckou labskou o.p.s..  
Záměrem dotačního programu je více se zaměřit na samostatnou výstavbu cyklostezek. 
 
18RRD11 navazuje na program Ministerstva vnitra. Bude schváleno více organizací než 
podle původního odhadu. Při zachování podílu jako v předchozích letech bude potřeba 
dofinancovat částkou 13,5 mil. korun – výstavba hasících zbrojnic a nákup požárních 
automobilů. 
 
Ing. Jan Sobotka upozornil na finanční podíl dotace 50:50 v rámci dotačního programu – 
obtížné pro menší obce. Ve smlouvě se pak obec musí zavázat tím, že pokud bude 
cyklostezka na území obce zničena živelnou pohromou, obec pak zajistí výstavbu (opravu) 
cyklostezky sama – nereálné pro menší obce s malým rozpočtem. 
 
  
USNESENÍ VRRCR/9/89/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
podmínky dotačních programů 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: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

  

K bodu 4. 
Prodloužení doby realizace projektu 17RRD03-0009. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
 
Z důvodu velikosti a různorodosti zájmového území a s ohledem na zdlouhavá připomínková 
řízení při projednávání příslušných změn požádala obec o prodloužení doby realizace projektu 
do 31. 1. 2019 z původního termínu do 31. 1. 2018. 
 
USNESENÍ VRRCR/9/90/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
žádost o prodloužení doby realizace projektu 17 RRD03 – 0009. 
 
 



II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prodloužení realizace projektu schválit. 
 
Hlasování: 
Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 5. 
Schválení členů hodnotících komisí a dalších přizvaných kompetentních osob a termínů 
jednání hodnotících komisí. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
 

1. Schválené dotační programy v oblasti Regionální rozvoj: 

18RRD01 Obnova hasičské techniky pro obce s JPO 
18RRD02 Podpora svazků obcí 
18RRD03 Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS 
18RRD12 Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji 
 
USNESENÍ VRRCR/9/91/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 
I. schvaluje 
termín jednání hodnotící komise pro oblast regionálního rozvoje 13. 3. 2018 od 9:00 hodin a 
počet jejích členů 4. 
 
II. navrhuje 
Radě Královéhradeckého kraje hodnotící komisi v tomto složení: 
 

Předseda komise Bude zvolen z členů komise 

Člen komise Bc. Hana Nedvědová 
Člen komise Ing. Hana Masáková, MBA 
Člen komise RSDr. Ing. Otakar Ruml 
Radní odpovědný za danou 
oblast 

Bc. Pavel Hečko 

 
Náhradníci: 1. Mgr. Jan Balcar, Ph.D.  
  2. Mgr. Libor Mojžíš 
   
 
Přizvání kompetentních osob  
 

Vedoucí odboru Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení 
krajských dotací 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 



Administrátor dotačních 
programů 18RRD01 a 12 

Bc. Ondřej Knotek 

Administrátorka dotačních 
programů 18RRD02 a 03  

Andrea Mazurová 

Odborný garant dotačního 
programu 18RRD02 

Mgr. Lucie Feuchter 

Odborný garant dotačního 
programu 18RRD03 

Bc. Martin Herzog 

Zástupce Hasičského 
záchranného sboru KHK 
18RRD01 a 12 

 

 
 
 
2. Schválené dotační programy v oblasti Cestovní ruch: 

18CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras 
18CRG04 Podpora činnosti turistických informačních center 
18CRG06 Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu 
18CRG07 Propagace cyklobusů v turistických regionech 
 
I. schvaluje  
termín jednání hodnotící komise pro oblast cestovního ruchu 13. 3. 2018 od 11:00 hodin a 
počet jejích členů 4. 

II. navrhuje  
Radě Královéhradeckého kraje hodnotící komisi v tomto složení: 

 

Předseda komise Bude zvolen z členů komise 

Člen komise Bc. Hana Nedvědová 
Člen komise Ing. Hana Masáková, MBA 
Člen komise RSDr. Ing. Otakar Ruml 
Radní odpovědný za danou 
oblast 

Bc. Pavel Hečko 

 
Náhradníci:  1. Mgr. Jan Balcar, Ph.D.  
  2. Mgr. Libor Mojžíš  
 
 
Přizvání kompetentních osob  
 

Vedoucí odboru  Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí oddělení krajských 
dotací 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

Vedoucí oddělení 
regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu 

Ing. Lucie Rovenská 



Vedoucí úseku cestovního 
ruchu 

Ing. Vlasta Kratochvílová 

Administrátorka dotačních 
programů 18CRG 

Ing. Marcela Holda 

Odborný garant dotačního 
programu 18CRG01 

Ing. Jan Špelda 

Odborný garant dotačních 
programů 18CRG04 a 06  

Ing. Jana Chmatilová 

Odborný garant dotačního 
programu 18CRG07 

Mgr. Lucie Hučíková 

 
 
3. Schválený program 18POVU1 Program obnovy venkova – víceúčelový program - 
obsaženo 5 účelů 

- Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
- Účel 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, 

oprava  
a údržba místní technické a dopravní infrastruktury 

- Účel 3 – Obnova památkového fondu 
- Účel 4 – Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží 
- Účel 5 – Nakládaní s odpady 

 
 
I. schvaluje  
termín jednání hodnotící komise Programu obnovy venkova 11. 4. 2018 od 9:00 hodin a počet 
jejích členů z věcně příslušných výborů -  6 za Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch, 1 
za Výbor pro kulturu a památkovou péči a 1 Za Výbor pro životní prostředí a zemědělství.  
 
II. navrhuje 
Radě Královéhradeckého kraje hodnotící komisi v tomto složení: 
 
 

Předseda komise Ing. Oldřich Vlasák 

Člen komise Ing. Zdeněk Praus 
Člen komise Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
Člen komise Mgr. Libor Mojžíš 
Člen komise Ing. Hana Masáková, MBA 
Radní odpovědný za danou 
oblast 

Bc. Pavel Hečko 

 
Náhradníci:  1. Ing. Veronika Tomková 
 
 
Přizvání kompetentních osob  
 

Vedoucí odboru  Mgr. Ivana Kudrnáčová 



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

Vedoucí oddělení 
regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu 

Ing. Lucie Rovenská 

Administrátorka dotačního 
programu Andrea Mazurová 

Odborný garant – účel 1 a 2 Mgr. Petr Kamenický 

Odborný garant – účel 3 Ing. Milan Smolík 

Odborný garant – účel 4 Ing. Eva Valterová 

Odborný garant – účel 5 Ing. Mgr. Milan Hůla 

 
Hlasování: 
Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 1   
 
 
 
K bodu 6 
Účast Královéhradeckého kraje na Region Tour v Brně 18. – 21. 1. 2018 
 
 Ing. Veronika Tomková, informace o právě probíhajícím veletrhu Region Tour v Brně. 

Úroveň veletrhu klesá, účastníků na veletrhu ubývá, chybí přitažlivost pro širokou 
veřejnost. Málo vystavovatelů a nízká atraktivita veletrhu. 

 Doporučeno podat zpětnou vazbu organizátorům veletrhu. 
 Mgr. Ivana Kudrnáčová, Organizátoři nedostáli slibům o velkoleposti a přitažlivosti 

veletrhu v roce 2018.  
 Expozice Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje byla perfektní a velice dobře 

přichystaná. Motivem expozice je prvorepubliková kavárna. Expozice stála necelých 
600 tis. pro tři veletrhy dohromady (Region Tour, Infotour, Holiday World). Veletrhu 
se společně s Královéhradeckým krajem účastní všechny destinační společnosti. 

 Na veletrhu na základě dohody došlo k setkání všech krajů z České republiky, kde se 
zástupci krajů sešli k jednání. 

 Bc. Pavel Hečko, při návštěvě zástupců veletrhu Region Tour v KHK zástupci veletrhu 
přislíbili přepracovanou podobu veletrhu a jeho zatraktivnění, avšak tohoto příslibu 
nebylo dosaženo.  

  
 
USNESENÍ VRRCR/9/92/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o účasti Královéhradeckého kraje na veletrhu Region Tour v Brně. 
 
Hlasování: 
Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 
 



K bodu 7. 
Různé, diskuse. 
 
» Změna dubnového termínu jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch z 13. 

4. 2018 na termín 20. 4. 2018 od 10:00 hodin. 
 
 USNESENÍ VRRCR/9/93/2018    

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
 I. schvaluje 

Změnu termínu jednání výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch z 13. 4. 2018 na 
termín 20. 4. 2018. 
 
Hlasování: 
Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 1   

 
 
» Jednání plánované na 9. 3. 2018 bude tzv. výjezdním jednáním. Uskuteční se od 8:00 

hodin v Kongresovém centru Aldis, kdy na samotné jednání plynule naváže zahájení 
19. ročníku veletrhu Infotour a cykloturistika. 

 
» Projekt Zaměstnaný absolvent – informace předala Ing. Lucie Rovenská, vedoucí 

oddělení regionálního rozvoje. 
 V současné době probíhá registrace ze strany firem a absolventů. Plynule projekt 

navazuje na své úspěšné první kolo z roku 2017. 
 Mgr. Jan Balcar, Ph.D. upozornil, že pokud by projekt byl realizován i v dalších 

letech, mohl by projekt být zaměřen i na absolventy vysokých škol. 
 Bc. Pavel Hečko, zmínil pozitivní zpětnou vazbu ze strany firem a absolventů 

účastnících se projektu v roce 2017. 
 http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent.html 
 
» Smart city – Ing. Oldřich Vlasák 
 Upozornil na možnost účasti Královéhradeckého kraje v rámci konference např. 

představení vize Smart region v Královéhradeckém kraji. Možno zapojit i Univerzitu 
Hradce Králové. 

 Mgr. Ivana Kudrnáčová, Královéhradecký kraj má koncepci Smart regionu. Kraj 
spolupracuje s organizací CIRI. Již proběhl workshop Smart řešení v dopravě (konec 
roku 2017). Dne 28. března 2018 proběhne workshop Smart řešení v životním 
prostředí. Připravuje se Smart řešení v cestovním ruchu. Technologické centrum 
předkládá v rámci ITI projekt v hodnotě 5 mil. týkající se rozšíření virtuální reality – 
využití pro firmy.  

 S koncepcí Smart region kraj pracoval i při přípravě rekonstrukce Gajerových kasárna 
a Vrbenského kasárna v návaznosti na celý areál a parkovací dům – dopravu.  

 Úkol: koordinace v rámci projektu rekonstrukce Gajerových a Vrbenského kasárna. 
 Úkol: připravit a představit na dubnovém jednání výboru koncepci Smart region. 
 Úkol: předat informace o budoucnosti CIRI a CEP a jejich záměrech. 
 
 II. žádá 
 1. o přípravu a představení koncepce Smart region. 
 2. informace o budoucnosti CIRI a CEP a jejich záměrech. 



Hlasování: 
 Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
 
» Ing. Oldřich Vlasák, informace o otevření letiště v Pardubicích. 
 
» Mgr. Ivana Kudrnáčová, informace k úpravám software v rámci krajský dotačních 

programů – budou posunuty výzvy cca o 15 dnů. Posune se zároveň konečný termín 
výzev.  

 
» Ing. Oldřich Vlasák, na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 29. 1. 

2018 budou projednávány ze všech výborů „Zprávy o činnosti výborů“. Budou zde 
zmíněny důležité body, které VRRCR projednává v rámci svých pravidelných jednání. 

  
 
 
K bodu 8. 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 11:30 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 9. 3. 2018 od 
8:00 hodin v Kongresovém centru Aldis v návaznosti na veletrh Infotour. 

 
 

 
 
 

 

 

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

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

                       ověřovatel zápisu 


