
Z á p i s 
 

ze 7. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 6. 10. 2017 od 10:00 hod.  

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

 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. Oldřich Vlasák 
   Dr. Jan Balcar 
  
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 
Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
Ing. Petr Háp, vedoucí oddělení územního plánování 
Bc. Pavla Hofmanová, oddělení územního plánování 
Luboš Tuzar, Královéhradecká labská o.p.s. 
 

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

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

ověřovatele zápisu. 
2) Aktuální stav na dálkových cyklotrasách KHK – plnění Nadregionální strategie v oblasti cyklo, 

in-line a bike produktů KHK. 
3) Postup prací na Aktualizacích č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
4) Zpracování územních studií  s názvem „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou“ a „US – 01 Prověření územních podmínek pro 
umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5) / (TP1r) na území Královehradeckého 
kraje“. 

5) Příprava podkladů pro další aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
6) Prodloužení doby realizace projektů - územní plány. 
7) Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně – obec Králova Lhota. 
8) Žádosti o změnu v projektech podpořených dotacemi v dotační oblasti POV. 
9) Změny v projektech 16RRD05 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v 

Královéhradeckém kraji. 
10) Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně obce Nové Město (IČO: 

00269239). 
11) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – město Miletín 
12) Žádosti o změny v projektech podpořených dotacemi 



13) Různé, diskuse. 
14) Závěr. 

 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, schválení 
ověřovatele zápisu.  
 
Jednání v 10:00 hodin zahájil a řídil místopředseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Ing. Jan Sobotka.  
 
Místopředseda výboru konstatoval, že je přítomno 9 členů výboru - výbor je tedy usnášeníschopný a 
přednesl doplněný návrh programu 7. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných hostů. Za 
ověřovatele zápisu ze 7. jednání byl navržen pan RSDr. Ing. Otakar Ruml. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
USNESENÍ VRR 7/68/2017 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 7. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. přítomnost hostů 
3. ověřovatele zápisu – RSDr. Ing. Otakar Ruml  

 
Hlasování: 
Pro: 9  Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
 
K bodu 2. 
Aktuální stav na dálkových cyklotrasách KHK – plnění Nadregionální strategie v oblasti cyklo, 
in-line a bike produktů KHK  
Návrh Investičního plánu řešení cyklodopravy pro období 2018-2028 
 
Informace předala Ing. Lucie Rovenská - vedoucí oddělení regionálního rozvoje a Luboš Tuzar, 
Královéhradecká labská o.p.s.  
 
V rámci diskuze sdělil Bc. Hečko, že míra naplňování předloženého plánu je odvislá na rozpočtových 
možnostech kraje. Vzhledem k různé fázi rozpracovanosti na jednotlivých dálkových trasách bude 
naplňováno postupně. 
Ing. Praus uvedené podporuje a dále bylo diskutováno o možnostech zapojení dalších úseků v oblasti 
Častolovicka, čímž by došlo k významnému propojení stávajících dálkových tras pocházejících 
daným územím, a tím i k dalšímu zahuštění sítě cyklostezek. V uvedeném může v rámci kapacitních 
možností pomoci Královéhradecká labská o.p.s. 
Pan Řehák uvedl, že z jeho pohledu by větší prioritu měly mít páteřní dálkové trasy než okruhy. 
Mgr. Mojžíš sdělil, že se opakovaně neúspěšně snaží prosadit cyklopropojení měst Česká Skalice a 
Červený Kostelec do Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů a rád by, 
aby se tato záležitost řešila. Pan Tuzar odpověděl, že v dotčeném území byla v minulosti provedena 



analýza možného propojení a výstupy předány městům. Je nutná koordinace a diskuze v území o 
vedení trasy. 
Ing. Ruml uvedl, že od data přijetí strategie bylo odvedeno množství práce, na kterém by bylo chybou 
dál nepokračovat. Kraj musí toto i nadále podporovat, a to zejména finančně. 
Mgr. Kudrnáčová doplnila, že je nutno hledat zdroje pro realizaci připravovaných či již připravených 
akcí, proto byl i rozšířen vyhlašovaný dotační titul o investiční aktivity na dálkových trasách. K tomu 
je ale nutná politická podpora a zajištění finančního krytí. 
Bc. Hečko uvedl, že je třeba vyhodnotit stav rozpracovanosti tras a primárně podporovat pouze ty 
dálkové trasy s největší prioritou. Teprve v dalších fázích mohou být podporovány další úseky a 
propojky. Rozpočet kraje je omezený, a proto je nutná prioritizace. 
Ing. Sobotka by uvítal vypracování přehledné mapy, ze které by bylo patrné, které úseky je možno 
financovat z jakých zdrojů (SFDI, IROP,..), a které bude muset zafinancovat kraj. 
 
V průběhu diskuze se dostavil Ing. Martin Jiránek. 
 
USNESENÍ VRRCR/7/69/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Návrh Investičního plánu řešení cyklodopravy pro období 2018 – 2028. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zabezpečit financování z rozpočtu kraje na realizaci plnění 
Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů 
 
Hlasování 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Postup prací na Aktualizacích č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
 
Předkládaný bod okomentovala Bc. Pavla Hofmanová, oddělení územního plánování.  
 
V současné době probíhá zpracování návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro veřejné projednání 
(prosinec 2017) s předpokládaným termínem nabytí účinnosti v 2. polovině roku 2018. U Aktualizace 
č. 2 ZÚR KHK řešící 2 koridory dopravní infrastruktury byl odevzdán návrh, předpoklad nabytí 
účinnosti je v 2. polovině roku 2019. 
Podrobnější informace – viz přiložená prezentace. 
 
USNESENÍ VRRCR/7/70/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o postupu prací na Aktualizacích č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje. 
 
Hlasování: 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0 



 
K bodu 4. 
Zpracování územních studií s názvem „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 
Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou“ a „US – 01 Prověření územních podmínek pro 
umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5) / (TP1r) na území Královehradeckého 
kraje“. 
 
Předkládaný bod okomentovala Bc. Pavla Hofmanová, oddělení územního plánování. 
 
„Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou“ – 
členům výboru byla představena studie a její výstupy, závěry a doporučení. Studie bude po jejím 
dokončení zveřejněna na webu KHK. 
 
US – 01 Prověření územních podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5) / 
(TP1r) na území Královehradeckého kraje“ – cílem je prověření možnosti změny koridoru 
vymezeného v ZÚR KHK při zachování napojovacích bodů a podmínky vedení mimo zastavěná 
území. 
 
Podrobnější informace – viz přiložená prezentace. 
 
V průběhu prezentace odešla MVDr. Hantschová, dostavil se Bc. Luska. 
 
USNESENÍ VRRCR/7/71/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o postupu prací na pořízení územních studií. 
 
Hlasování: 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
  
K bodu 5. 
Příprava podkladů pro další aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
 
Předkládaný bod okomentovala Bc. Pavla Hofmanová, oddělení územního plánování. 
 
V návaznosti na předchozí projednávané body 3 a 4 budou zpracovány podklady pro rozhodnutí 
zastupitelstva kraje o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/72/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informaci o přípravě podkladů pro Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého  
kraje.  
 
II. doporu čuje 



1. Odboru územního plánování a stavebního řádu zpracovat návrh rozhodnutí o pořízení Aktualizace 
č. 3 ZÚR KHK, jejímž předmětem bude výběr a vymezení návrhového koridoru plynovodu přepravní 
soustavy (P5) / (TP1r) na území Královehradeckého kraje a předložit jej Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje ke schválení. 
 
2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje rozhodnout o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje.  
 

Hlasování: 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0   
 
 
 
K bodu 6. 
Prodloužení doby realizace projektů - územní plány. 
 
Předkládaný bod okomentoval Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
Vzhledem k náročnému a zdlouhavém procesu při tvorbě a vydání územního plánu obce - nevyřešené 
pozemkové úpravy, negativní stanoviska dotčených orgánů, vznesené připomínky při veřejném 
projednávání, přetížená kapacita pořizovatele, předkládá oddělení krajských dotací seznam obcí, 
které požádaly o prodloužení doby realizace projektu. Konkrétně se jedná o tyto obce: Rožnov, 
Červená Hora, Nová Ves, Staré Místo, Střevač, Chyjice, Horní Olešnice, Dobré, Jeníkovice, 
Bartošovice v Orlických horách, Třebnouševes, Hřibojedy, Bříšťany, Libřice, Nahořany, Rasošky, 
Butoves, Čermná, Židovice, Jílovice a Osek. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/73/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Žádosti o prodloužení realizace projektů. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prodloužení realizace projektů schválit. 
 
Hlasování: 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
 
K bodu 7. 
Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně – obec Králova Lhota. 
 
Předkládaný bod okomentoval Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
Porušení rozpočtové kázně - příjemce dotace zveřejnil smlouvu o dílo ze dne 28. 7. 2016 uzavřenou 
se zhotovitelem na profilu zadavatele, až po zákonné lhůtě (tj. 15 dnů od jejího uzavření) a zároveň 
neuskutečnil výdaje během stanovené doby realizace projektu.  
Odvod za porušení rozpočtové kázně byl vyměřen ve výši 249 200 Kč platebním výměrem  
ze dne 31. 7. 2017, č. j. 72488/2017/KHK, spis. Zn. KUKHK - 19875/EK/2017.  



Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně byla uložena ve výši 100 % poskytnuté dotace, a to 
v souladu s čl. VI. odst. 2) a 4) písm. g) výše zmíněné smlouvy o poskytnutí dotace.   

Na základě uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 249 200 Kč (část ve výši 200 000 
Kč dne 11. 8. 2017 a část ve výši 49 200 Kč dne 14. 8. 2017) byl dne 28 8. 2017 vystaven platební 
výměr na penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (č.j. 85404/2017/KHK, spis. zn. KUKHK-
19875//EK/2017) ve výši 54 224 Kč. 
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací KÚ KHK, navrhuje 
prominout obci Králova Lhota uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši  
90 %, tj. 224 280 Kč a s ohledem na kontinuitu rozhodování stejného druhu sankcí, prominout 
obci Králova Lhota uložené penále ve výši 100 %, tj. 54 224 Kč.  

 
USNESENÍ VRRCR/7/74/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
 
I. projednal 
Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obce Králova Lhota.  
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout obci Králova Lhota odvod za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 224 280 Kč a penále vyměřené z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 54 224 
Kč.  
 
Hlasování: 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
 
 
K bodu 8. 
Žádosti o změnu v projektech podpořených dotacemi v dotační oblasti POV. 
 
Předkládaný bod okomentoval Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
1. Obec Jetřichov: účelová investiční dotace z dotačního programu 17POV01 ve výši 400 000 Kč  
na projekt 17POV01-0029 „Výměna oken na budově OÚ a školy – Jetřichov č.p. 126 – 1. etapa“ 
- obec vysoutěžila nižší cenu na projekt, bylo obcí rozhodnuto, že s výměnou oken budou zároveň 
pořízeny žaluzie a sítě některých oken. Tyto položky nebyly součástí celkových uznatelných výdajů 
žádosti o dotaci. 
Dne 30. 8. 2017 podala obec žádost o rozšíření projektu a o zařazení výdajů za žaluzie a sítě  
do uznatelných výdajů projektu.  
 
2. Obec Kyje: účelová neinvestiční dotace z dotačního programu 17POV01 ve výši 279 400 Kč na 
projekt 17POV01-0032 „Oprava budovy obecního úřadu obce Kyje“. 
- žádost o prodloužení doby realizace projektu z důvodu výběru dodavatele až při druhé výzvě. 
Vzhledem k tomu, že výběr dodavatele se uskutečnil v měsíci červnu 2017, není dodavatel schopen 
realizovat dílo do konce roku 2017. Obec Kyje žádá o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2018. 
 
3. Obec Podůlší: poskytnuta dotace ve výši 399 400 Kč na opravu místní komunikace na p.č. 332 a 
333. Obec žádá o změnu přidělených investičních prostředků na neinvestiční. 



 
USNESENÍ VRRCR/7/75/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
žádosti o změnu v projektech podpořených dotacemi v oblasti POV. 
 
II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyhovět žádostem o změnu v projektech podpořených 
dotacemi v oblasti POV. 
 
Hlasování: 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
 
 
K bodu 9. 
Změny v projektech 16RRD05 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v 
Královéhradeckém kraji. 
 
Předkládaný bod okomentoval Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
• Příjemce dotace Obec Lánov: žádost o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu 
16RRD05-0010 s názvem „Cyklotrasa č. 22 - cyklostezka Lánov - Čistá v Krkonoších, příprava“ 
do 30. 11. 2018. Důvod: zpoždění harmonogramu dokončení vzhledem k novým skutečnostem 
vzniklým při digitalizaci map a nutnosti aktualizovat projektovou dokumentaci. 
 
• Příjemce dotace Město Police nad Metují: žádost o prodloužení termínu pro ukončení realizace 
projektu 16RRD05-0011 s názvem „Rozvoj cyklodopravy na Policku“ do 30. 11. 2018. Důvod: 
zpoždění harmonogramu dokončení vzhledem k problémům se zajištěním práv k umístění stavby na 
pozemcích, jejichž město není vlastníkem. 
 
• Příjemce dotací Město Dvůr Králové nad Labem: žádosti o prodloužení termínu pro ukončení 
realizace projektů 16RRD05-0014 s názvem „Stavební úpravy pro cyklisty na Benešově nábřeží“ 
a 16RRD05-0015, s názvem „Dopravní značení a stavební úpravy pro cyklisty na Benešově 
nábřeží (ve směru do mostu Jana Palacha po ul. Heydukova)“ do 31. 5. 2018. Důvod: zpoždění 
harmonogramu dokončení obou akcí z technických důvodů (nález datových kabelů společnosti 
CETIN v mostní konstrukci, které zde dle dokumentace být neměly). 
 
• Příjemce dotace Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka: žádost o prodloužení termínu pro 
ukončení realizace projektu 16RRD05-0006 s názvem „PD ke stavebnímu povolení a PPD na 
dálkové cyklotrase - úsek Jaroměř - Rychnovek“ do 30. 6. 2018. Důvod: zpoždění harmonogramu 
dokončení vzhledem k existenci kabelu telefonního vedení, které nebylo součástí územního 
rozhodnutí. 
 
O poskytnutí předmětných dotací rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 
konaném dne 26. 10. 2016. Schválení výše uvedených změn je tedy v jeho kompetenci.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/76/2017    



Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
1. prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu 16RRD05-0010 s názvem „Cyklotrasa č. 22 
- cyklostezka Lánov - Čistá v Krkonoších, příprava“ příjemce dotace Obec Lánov, IČO 00278041, 
do 30. 11. 2018. 
 
2. prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu 16RRD05-0011 s názvem „Rozvoj 
cyklodopravy na Policku“ příjemce dotace Město Police nad Metují, IČO 00272949, do 30. 11. 
2018. 

3. prodloužení termínu pro ukončení realizace projektů „16RRD05-0014 s názvem „Stavební 
úpravy pro cyklisty na Benešově nábřeží“ a 16RRD05-0015, s názvem „Dopravní značení a 
stavební úpravy pro cyklisty na Benešově nábřeží (ve směru do mostu Jana Palacha po ul. 
Heydukova) příjemce dotací Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, do 31. 5. 2018. 

4. prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu 16RRD05-0006 s názvem „PD 
ke stavebnímu povolení a PPD na dálkové cyklotrase - úsek Jaroměř - Rychnovek“ příjemce 
dotace Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČO 04708733, do 30. 6. 2018 

Hlasování: 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
 
 
K bodu 10. 
Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně obce Nové Město (IČO: 
00269239). 
 
Předkládaný bod okomentoval Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
- žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále 1 promile z částky 
odvodu.   
Dne 11. 9. 2017 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým rozhodnutím odpustilo část odvodu 
za porušení platební kázně a přijalo usnesení o prominutí ve výši 95% z vyměřeného odvodu. 
V souladu s platnými dokumenty je obci vyměřeno penále za porušení rozpočtové kázně za období 
od 5. 9. 2016 do 26. 9. 2017 ve výši 1 promile. Na základě výše uvedené žádosti obce je pak 
předložen tento materiál se žádostí o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v plné výši.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/77/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout penále za porušení rozpočtové kázně v plné výši 
t.j. 141 265 Kč. 
 
Hlasování: 
Pro: 9  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 



 
K bodu 11. 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – město Miletín 
 
Předkládaný bod okomentoval Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
V rámci veřejnosprávní dotace poskytnuté Městu Miletín (IČO 002 71 811) na projekt  
č. 15RRD01-0001 „Kompletní rekonstrukce hasičské cisterny CAS 32“ dle smlouvy  
o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 15RRD01-0001  
ve výši 1.000.000 Kč bylo zjištěno pochybení spočívající v pozdním zveřejnění Dodatku č. 1. Na 
základě zjištění tohoto pochybení byl dle čl. VI. odst. 2 a odst. 4 písm. g) Smlouvy vyměřen platebním 
výměrem ze dne 5. 10. 2017, č.j. 101365/2017/KHK,  odvod ve výši 50 % z celkové částky 
poskytnuté dotace, tj. 500 000,- Kč. Tento platební výměr byl daňovým subjektem převzat dne 5. 10. 
2017. Nabytí právní moci je tedy do 30 dnů, kdy má subjekt možnost podat odvolání a po nabytí 
právní moci bude mít 15 dnů na zaplacení. Penále bude pak následně vyměřeno. Oddělení krajských 
dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdrželo dne 6. 10. 2017 Žádost o prominutí 
odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále ve výši 1 promile z částky odvodu.   
 
 Na základě charakteru pochybení příjemce dotace a z důvodu zajištění kontinuity rozhodování 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v obdobných případech, je navrhováno prominout 98 % 
uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně, tj. 490 000,- Kč. Následné penále po zaplacení 
uloženého odvodu ve výši 10.000 Kč, pak prominout zcela.  
 
 
USNESENÍ VRRCR/7/78/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
 
I. projednal 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně města Miletín  
 
II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout Městu Miletín 98 % odvodu za porušení 
rozpočtové kázně, tj. 490 000,- Kč a následně vyměřené penále prominout zcela. 
 
Hlasování: 
Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
 
V průběhu jednání odešla Ing. Tomková. 
 
 
K bodu 12. 
Žádosti o změny v projektech podpořených dotacemi 
 
Předkládaný bod okomentoval Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 

• Obec Butoves – žadateli schválena účelová investiční dotace z 17POV02 ve výši 265 200 Kč 
na projekt „Vybudování chodníku a rekonstrukce požární nádrže“. Obec žádá o změnu členění 
poskytnuté dotace, kdy část dotace ve výši 120 379 Kč bude použita jako investiční a část 
dotace ve výši 144 821 Kč jako neinvestiční 



• Obec Dohalice – žadateli schválena účelová neinvestiční dotace z 17POV02 ve výši 600 000 
Kč na projekt „Oprava veřejného osvětlení – 2. část“. Obec žádá o prodloužení doby realizace 
projektu do 31. 12. 2018 z důvodu nedodání projektové dokumentace od dodavatele ve 
stanoveném termínu a nedodání vyjádření Českých drah k protlaku pod železniční tratí. 

 
 
USNESENÍ VRRCR/7/79/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
 
I. projednal 
Žádosti o změnu v projektech podpořených dotacemi v oblasti POV 
 
II. doporu čuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje žádostem vyhovět 
 
Hlasování: 
Pro: 9  Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
 
K bodu 13. 
Různé, diskuze 
 
Úkol z VI. jednání výboru: přehled počtu obcí venkovského charakteru a počet jejich obyvatel. 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
Informace o průběhu nastavení návrhu dotačního programu 18POV01 (Program obnovy 
venkova). 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací a doplnil ho 
Bc. Pavel Hečko ohledně průběhu projednání návrhu v Radě Královéhradeckého kraje. 
Návrhy všech dotačních titulů vyhlašovaných KHK na rok 2018 budou schvalovány Radou kraje dne 
16. 10. a následně v Zastupitelstvu kraje dne 30. 10. 2017. 
 
Poslední verze POV: 

- došlo k úpravě účelu u oblasti životního prostředí na stávající vodní nádrže 
- dotační titul bude pro obce do 3 000 obyvatel 
- nebudou podporovány místní části 
- sběr žádostí konec ledna – 7. 3. 2018 
- předpoklad schválení žádostí na zastupitelstvu kraje v červnu 2018 
- POV bude dvouletým programem 
- předpokládaná alokace 54,5 mil. Kč 

 
Mgr. Mojžíš požádal o zaslání finálních znění dotačních titulů – bude posláno po schválení Radou 
kraje. 
Diskutováno bylo o důvodech vypuštění místních částí z návrhu. 
Ing. Ruml se dotázal na způsob předkládání do zastupitelstva  - bude předkládáno po jednotlivých 
odvětvích. 
Mgr. Mojžíš se dotázal na aktuální stav vratek z POV – z vratek bylo použito 750 000 Kč pro obce, 
které se umístily na 2. a 3. místě v soutěži Vesnice roku, zbytek zůstává jako rezerva pro případné 
mimořádné události. 
 



Ing. Sobotka okomentoval připomínky, které zaslal k předkládaným dotačním titulům v oblasti 
cestovního ruchu – úprava lyžařských běžeckých tras, podpora TIC a podpora destinačních 
managementů. 
 
Diskutováno bylo o nedostatečných alokacích na dotační programy (úprava LBT, podpora svazků 
obcí, podpora destinačních managementů) a o připravovaném procesu certifikace destinačních 
managementů. 
 
Mgr. Kudrnáčová pozvala na konferenci Příležitosti pro region, která se koná dne 11. 10. 2017 
v Tereziánském Dvoře, HK a na workshop Smart řešení v dopravě (17. 10. 2017 na KÚ KHK). 
 
 
K bodu 13. 
Závěr 
 
Místopředseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 12:25 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 24. 11. 2017 od 10:00 
hod. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………….. 
                    Ing. Jan Sobotka 
              místopředseda výboru  

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

ověřovatel zápisu 


