
Z á p i s 
 

z 10. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 9. 3. 2018 od 8:00 hod.  
Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis, restaurační salónek. 

 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni:   Ing. Jan Sobotka 
   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) Návrh na změnu termínu jednání výboru v měsíci květen. 
3) Poskytnutí dotací na individuální účel – schválený rozpočet 2018. 
4) Poskytnutí dotací na individuální účel – I. změna rozpočtu 2018. 
5) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - obec Libčany. 
6) Poskytnutí dotací na individuální účel – kapitola 18 Zastupitelstvo KHK. 
7) Různé, diskuse. 
8) Závěr. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
schválení ověřovatele zápisu.  
 
Jednání v 8:00 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 12 členů výboru - výbor je tedy usnášeníschopný 
a přednesl doplněný návrh programu 10. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných 
hostů. Za ověřovatele zápisu z 10. jednání byla navržena paní Ing. Veronika Tomková. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 10/94/2018 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 10. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. přítomnost hostů 
3. ověřovatele zápisu – Ing. Veronika Tomková  

 
Hlasování: 
Pro: 12  Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
K bodu 2. 
Návrh na změnu termínu jednání výboru v měsíci květen 2018. 
 
Změna termínu není možná z důvodu pracovní vytíženosti členů výboru v jiných termínech 
než v již schváleném květnovém termínu 11. 5. 2018. 
 
USNESENÍ VRR/10/95/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. neschvaluje 
návrh na změnu termínu jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch v měsíci květen 
2018. 
 
Hlasování 
Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
K bodu 3. 
Poskytnutí dotací na individuální účel – schválený rozpočet 2018. 
 
Informace předal Mgr. Petr Kamenický – oddělení regionálního rozvoje, grantů a dotací. 

Předseda výboru pan Ing. Oldřich Vlasák vyzdvihl podporu účelu Královéhradecká labská – 
Podpora činnosti v r. 2018. 
  



USNESENÍ VRR/10/96/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových dotací na individuální 
účely. 

 
Hlasování: 
Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
  
K bodu 4. 
Poskytnutí dotací na individuální účel – I. změna rozpočtu 2018. 
 
Informace předal Mgr. Petr Kamenický – oddělení regionálního rozvoje. 

V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
jsou předloženy k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na individuální účel. 
Jedná se o projekty, na které byla podána žádost o podporu do 31.1.2018. 
 
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci I. změny 
rozpočtu kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace). 
 
Diskuse: 
Výbor opět upozornil na žádosti Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – 
chybí sumarizace potřeb, které by měl zajistit kraj. Mgr. Ivana Kudrnáčová sdělila výboru, že 
sumarizace podpory ze strany kraje již byla předložena Radě KHK. V současné době se 
diskutuje, co je v kompetenci státu a co v kompetenci kraje. Veškerá sumarizace potřeb 
prochází přes oddělení krizového řízení na Krajském úřadu.   
 
Výbor v diskusi o přidělování dotací HZS KHK upozornil na potřebu souhrnné koncepce 
potřeb i v rámci Sboru dobrovolných hasičů. Koncepce by měla být podkladem k rozhodování 
o přidělení dotací. 
Mgr. Ivana Kudrnáčová sdělila, že se v současné době aktivně pracuje na memorandu o 
spolupráci s vedením krajské složky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Na příštím 
výboru by měl být výbor seznámen s podobou memoranda. V rámci přípravy memoranda 
proběhla schůzka s velitelem dobrovolných hasičů v Královéhradeckém kraji. 
 
Pan radní Bc. Pavel Hečko vysvětlil procesuální postup poskytnutí dotací na individuální účel 
členům výboru. 
 
Výbor požádal o doplnění informace o celkových nákladech k jednotlivým žádostem do 
tabulky přehledu žádostí – při příštím projednávání dotací na individuální účel. 
 
Z ostatních žádostí pro věcně příslušné ostatní výbory vyzdvihl výbor podporu projektům: 
Institut regionální paměti z.ú. – Lager Broumov Braunau 1915 – 1918;  
Skalní záchranná služba z.s. – Činnost Skalní záchranné služby;   
Voženílek František – Modernizace objektu využívaného pro volný čas dětí a mládeže. 



Mgr. Jan Balcar, Ph.D. se v rámci diskuse dotázal na stav komunikace mezi KHK a 
Královéhradeckou diecézí – setkání KHK se zástupci církví. Vypracování plánu potřebných 
oprav v rámci majetku církví. Pan radní Bc. Pavel Hečko přislíbil zjištění a předání informací 
na příštím jednání výboru. 
 
USNESENÍ VRR/10/97/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových dotací na individuální 
účely, a to na tyto projekty: 

•  Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o.s. - Regionální 
PATLIBcentrum AriD v Hradci Králové – r. 2017  

 •  Český zavináč, z.s. - Internet ve státní správě a samosprávě 2018 
 •  Egomotion s.r.o. - Hejtmanské cyklotoulky 

•  Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Modernizace Technického 
zařízení 

•  Chalupění, z.s. - Muzeum Chalupění Radeč – odstranění havarijního stavu 
střechy 

 •  město Třebechovice p. O. - Odvodnění komunikace II./299 – Tyršova ul. 
 •  obec Borovnice - Pořízení obecního zvonu 

•  obec Rudník - Pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20 značky 
TATRA 

•  Osobní Rozvoj Média, z.s. - Srdce regionu – projekt na rozvoj regionů 
prostřednictvím lokální ekonomiky 

 •  PAREXPO, s.r.o. - Energetické fórum & Teplárenské dny 2018 
•  Sbor dobrovolných hasičů Peklo nad Zdobnicí - Pamětní hasičský prapor SDH 

Peklo nad Zdobnicí – k oslavám 130let založení sboru 
•  Tenis – Centrum DTJ HK, z.s. - Přístavba šatnového zázemí pro děti, trenéry a 

rozhodčí (2.etapa) 
•  TJ Slavia Hradec Králové, z.s. - Rekonstrukce výměníku a termoventilů hala 

Slavia HK 
 

II. doporu čuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neschválit poskytnutí účelových dotací na 
individuální účely, a to na tyto projekty: 

•  Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Pořízení velitelských 
automobilů 

•  Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Pořízení automobilů 
s právem přednosti v jízdě 

 •  město Janské Lázně - Staré dobré lázeňské cesty – doplnění infrastruktury 
•  město Jičín - Jičín – Veřejná prostranství – nábř. Kpt. Jaroše, ul. 17. listopadu 

a parkoviště MěÚ 
 •  město Jičín - Výměna povrchu hřiště s umělou trávou – Městský stadion Jičín 

•  město Nové Město nad Metují - Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského Nové 
Město nad Metují 

•  město Police nad Metují - Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují 
č. p. 108 – 3. etapa 



•  obec Choustníkovo Hradiště – Rekonstrukce Mateřské školy v Choustníkově 
Hradišti 

•  Sdružení místních samospráv České republiky – Partnerství krajské a místní 
samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2018 

 

 
III. bere na vědomí 
přehled ostatních žádostí pro věcně příslušné ostatní výbory v rámci poskytnutí dotací na 
individuální účel – I. změna rozpočtu.  

 
Hlasování: 
Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
Pozn.: Tabulka žádostí v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. 
 

žadatel o dotaci projekt  účel 
požadovan

á částka 

posouzení 

odboru RG 

 

Stanovisko 
Výboru pro 
regionální 

rozvoj 

Asociace 
rozvoje invencí 
a duševního 
vlastnictví o. s. 

Regionální 
PATLIBcentrum  
AriD v Hradci 
Králové - r. 2017. 

náklady spojené s pronájmem centra v 
HK, zajištění rešeršních a 
poradenských služeb pro začínající 
podnikatele a veřejnost 

449 800 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 

Doporučuje 

Český zavináč, 
z.s. 

Internet ve státní 
správě a 
samosprávě 2018 

pořádání 20.ročníku mezinárodní 
konference v KC Aldis HK, výdaje zejména 
na přípravu a propagaci 

150 000 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 

Doporučuje  

Egomotion 
s.r.o. 

Hejtmanské 
cyklotoulky 

realizace televizního a filmového 
dokumentu, pokrytí nákladů na natáčení, 
produkci a výrobu společenské hry 

102 000 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 

Doporučuje  

Hasičský 
záchranný sbor 
Královéhradeck
ého kraje 

Modernizace 
technického 
zařízení 

vytvoření plnohodnotného záložního 
pracoviště pro činnost krizového štábu KHK 
- provedení úprav technologií (200.000 Kč) 
a pořízení dieselagregátu (1.000.000 Kč) 

1 200 000 

Kč 

není vhodný 
dotační 

program 

 
 

Doporučuje 

Hasičský 
záchranný sbor 
Královéhradeck
ého kraje 

Pořízení 
velitelských 
automobilů 

pořízení 5 kusů velitelských automobilů 
pro HZS Královéhradeckého kraje 

4 100 000 

Kč 

není vhodný 
dotační 

program 

 
 
 

Nedoporučuje 

Hasičský 
záchranný sbor 
Královéhradeck
ého kraje 

Pořízení 
automobilů 
s právem 
přednosti v jízdě 

 
 
modernizace výjezdové techniky – pořízení 
1 ks vyšetřovacího automobilu pro 
vyšetřovatele příčin požáru a 1ks rychlého 
zásahového automobilu 

3 100 000 

Kč 

Není vhodný 
dotační 

program 

 
 
 
 
 

Nedoporučuje 



Chalupění, z.s. 

Muzeum 
Chalupění Radeč 
- odstranění 
havarijního stavu 
střechy 

Zajištění střechy proti zatékání. Položení 
nové podkladní vrstvy hydroizolačními 
pásy v celé ploše střechy o výměře 1 602 
m2, která bude základem pro montáž nové 
vrchní střešní krytiny. Jedná se o tyto 
práce: demontáž poškozené střešní 
krytiny, demontáž nefunkčních 
střešníchodvětrávacích prvků a žlabů, 
opravy a zpevnění prkenného záklopu 
střechy, položení podkladní hydroizolační 
střešní vrstvy z asfaltových pásů Bitagit 
včetně kotvícího laťování, oplechování 
lemůa krajů, dozdění zdiva mezi krokvemi 
a pod štítovým bedněním, montáž lešení, 
likvidace odpadů 
na skládce. 
na skládce. 

300 000 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučuje 

 

město Janské 
Lázně 

Staré dobré 
lázeňské cesty - 
doplnění 
infrastruktury 

Realizace stavby - vytvoření minimálně 
nutného počtu krátkodobých parkovacích 
míst v centru města Janské Lázně, které by 
byly schopny pojmout zejména vozidla 
návštěvníků environmentálního projektu 
Staré dobré lázeňské cesty. 

1 100 000 

Kč 

lze žádat v 
řádném 

dotačním 
programu 

 
 
 

Nedoporučuje  

město Jičín 

Jičín – Veřejná 
prostranství – 
nábř. Kpt. Jaroše, 
ul. 17. listopadu a 
parkoviště MěÚ 

vybudování chodníků a parkoviště pro 91 
vozidel u 
Městského úřadu Jičín v ul. 17.listopadu , 
cyklostezky na nábřeží Kpt. Jaroše a s ní 
související úpravou vnitrobloku domů č.34 
čp. 49-51 se vznikem 20 parkovacích míst 

1 000 000 

Kč 

není vhodný 
dotační 

program 

 
 
 

Nedoporučuje  

město Jičín 

Výměna povrchu 
hřiště s umělou 
trávou - Městský 
stadion Jičín 

realizace výměny povrchu umělého 
trávníku na fotbalovém hřišti Městského 
stadionu v Jičíně, 

1 000 000 

Kč 

není vhodný 
dotační 

program 

 
 

Nedoporučuje 

město Nové 
Město nad 
Metují 

Přístavba 
tělocvičny u ZŠ 
Komenského, 
Nové Město nad 
Metují 

řešení nevyhovujícího stavu stávající 
tělocvičny při Základní škole Komenského v 
Novém Městě n.M., která svými rozměry a 
kapacitou nesplňuje hygienické, 
prostorové ani kapacitní požadavky 

5 000 000 

Kč 

není vhodný 
dotační 

program 

 
 
 

Nedoporučuje 

město Police 
nad Metují 

Stavební úpravy a 
přístavba ZUŠ v 
Polici nad Metují 
č. p. 108 - 3. 
etapa 

V rámci 3. etapy je naplánováno provedení 
nástavby nad budoucím přízemním v 
severní části přístavby budovy. Do 
nástavby bude umístěna učebna zvukové 
tvorby a sklad v 2. NP a učebna houslí a 
sklad ve 3. NP.  

1 700 000 

Kč 

není vhodný 
dotační 

program 

 
 
 

Nedoporučuje 

město 
Třebechovice 
p.O. 

Odvodnění 
komunikace 
II./299 - Tyršova 
ul. 

podíl na nákladech na vybudování 
odvodnění opravené MK a silnice II./299, 
náhrada za neřešení ze strany SÚS v rámci 
stavby  

185 956 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 

Doporučuje 

obec Borovnice 
Pořízení 
obecního zvonu 

zajištění bezpečnosti a varování obyvatel 70 000 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 

Doporučuje 

obec 
Choustníkovo 
Hradiště 

Rekonstrukce 
Mateřské školy v 
Choustníkově 
Hradišti 

výměna boletických panelů, zateplení 
budovy, výměna topení, radiátorů a kotle, 
montáž slunečních kolektorů na střechu 
pro ohřev teplé užitkové vody, odkopání a 
izolace obvodového zdiva sklepů 
(prosakuje vlhkost do budovy) 

5 600 000 

Kč 

lze žádat v 
řádném 

dotačním 
programu 

 
 
 

Nedoporučuje 



obec Rudník 

Pořízení 
cisternové 
automobilové 
stříkačky CAS 20 
značky TATRA 

zvýšení akceschopnosti jednotky požární 
ochrany obnovou vybavení 

1 000 000 

Kč 

lze žádat v 
řádném 

dotačním 
programu 

 
 
 

Doporučuje 

Osobní Rozvoj 
Média, z.s. 

Srdce regionu - 
projekt na rozvoj 
regionů 
prostřednictvím 
lokální 
ekonomiky 

propagace regionu v TV pořadu, budování 
občanské společnosti prostřednictvím 
společné vize a cílů, natočení TV cyklu s tím 
nejzajímavějším, co region přináší, 
propagace regionu, změna společenského 
prostředí pomocí přenesení osobní 
odpovědnosti 

230 000 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 
 

Doporučuje 

P A R E X P O, s. 
r. o. 

Energetické 
fórum & 
Teplárenské dny 
2018 

8 odborných konferencí a seminářů + 
odborné mini výstavy - na úhradu části 
nájmu sálů, techniky, úhradu mzdového 
nákladu přednášejících odborníků, 
administrativní práce související s 
pořádáním konference nebo semináře, 
zhotovení sborníku přednášek pro 
účastníky, grafické práce na pozvánkách, 
plnění webu a aktualizace facebooku, 
tvorba emailových pozvánek, aktualizace 
databází pozvaných, obtelefonovávání 
potenciálních účastníků a jejich zvaní na 
konferenci či seminář, mediální prezentace 
na odborných portálech, účetní práce 

265 000 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 
 
 
 

 
Doporučuje 
Se snížením 
požadované 

částky na 
100 000 Kč  

Sbor 
dobrovolných 
hasičů Peklo 
nad Zdobnicí 

Pamětní hasičský 
prapor SDH Peklo 
nad Zdobnicí - k 
oslavám 130 Let 
založení sboru 

vlajka, žerď, stojan aj. 40 000 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 
 

Doporučuje 

Sdružení 
místních 
samospráv 
České republiky 

Partnerství 
krajské a místní 
samosprávy pro 
rozvoj venkova v 
roce 2018 

část nákladů spojených s činností 
krajského manažera venkova (v rozsahu 
úvazku 0,5)  
 1) Newsletter pro příznivce venkova 
2) Manažerská asistence starostům kraje 
3) Metodické vedení obcí a jejich 
příspěvkových organizací při aplikaci GDPR 
4) Vedení analytické, spisové a úřední 
agendy venkova na území kraje 
5) Poskytování zpětné vazby pro potřeby 
kraje 
6) Organizační spolupráce s vedením kraje, 
rozvíjení partnerství 
7) Koordinace řešení spec. problémů v 
území kraje 

168 000 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nedoporučuje 

TENIS - 
CENTRUM DTJ 
HK, z.s. 

PŘÍSTAVBA 
ŠATNOVÉHO 
ZÁZEMÍ PRO 
DĚTI, TRENÉRY A 
ROZHODČÍ (2. 
ETAPA) 

dojde k přístavbě šatnových prostor v 
místech pochozích i nepochozích teras 
2.NP realizovaných v etapě jedna - celkem 
se jedná o přístavbu šesti šatnových 
prostorů s vlastním hygienickým zázemím 

1 300 000 

Kč 

není vhodný 
dotační 

program 

 

 

 

 

Doporučuje 

TJ Slavia 
Hradec Králové, 
z.s. 

Rekonstrukce 
výměníku a 
termoventilů hala 
Slavia HK 

modernizace materiálně technické 
základny sportovní haly TJ Slavia 
-rekonstrukce technologické části 
výměníkové stanice 
-oprava horkovodní předávací stanice tepla 
-úprava elektro stávající Měření a regulace 

700 000 Kč 
není vhodný 

dotační 
program 

 
 
 

Doporučuje 

 
 



K bodu 5. 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - obec Libčany. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl zveřejněn na stránkách subjektu až po uplynutí 15 denní 
lhůty od jeho uzavření. 
 
USNESENÍ VRR/10/98/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout 98% uloženého odvodu za porušení 
rozpočtové kázně, tj. 294.000 Kč. 
 
Hlasování: 
Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0   
 
 
 
K bodu 6 
Poskytnutí dotací na individuální účel – kapitola 18 Zastupitelstvo KHK. 
 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
byly předloženy k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na individuální účel. 
Jedná se o projekty, které se týkají oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu a na které 
byla podána žádost o podporu do 31. 01. 2018. 
 
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou hrazeny z kapitoly 18 – 
zastupitelstvo kraje 
 
 
USNESENÍ VRR/10/99/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí  
předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel. 
 
II. doporu čuje 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na individuální účely, které budou hrazeny 
z kapitoly 18 – Zastupitelstvo kraje na rok 2018. 

 
Hlasování: 
Pro: 12  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 
 



K bodu 7. 
Různé, diskuse. 
 
1. schválení navýšení členského příspěvku kraje v Euroregionu Glacensis od roku 2018 na 
500 000 Kč (původně 350 000 Kč). 
 
USNESENÍ VRR/10/100/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
schválení navýšení členského příspěvku kraje v Euroregionu Glacensis od roku 2018 na 
500 000 Kč (původně 350 000 Kč). 
 
Hlasování: 
Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
(v průběhu projednávání bodu 7. se dostavil pan Luboš Řehák) 
 
Úkol 
Výbor požádal o pozvání předsedy Euroregionu Glacensis na zasedání výboru k prezentaci 
záměrů Euroregionu. 
 
Diskuse: OP Česko - Polsko – Bc. Pavel Hečko seznámil výbor s velmi úspěšným čerpáním 
z tohoto programu v Královéhradeckém kraji. 
Ing. Veronika Tomková upozornila na to, že se jedná o jediný program, kde je možné čerpat 
dotace na cestovní ruch ve výši 85%. 
 
Úkol 
Předseda výboru požádal o informování výboru o Evropském sdružení územní spolupráce 
(ESÚS) – jak je zde Královéhradecký kraj zapojen.  
- Bc. Pavel Hečko seznámil členy výboru se současným nastavením ESÚS. Jedná se o 
nastavení struktury této organizace a seznámení práce organizace s širokou veřejností – 
jednotlivé pracovní skupiny a jejich výsledky. Pan radní Bc. Pavel Hečko navrhl pozvat 
představitele ESÚS na některé zasedání VRRCR. 
 
Úkol 
Předseda výboru také požádal o předání informace o práci Výboru regionů – poradní orgán 
Komise a Evropského parlamentu. VRRCR by podpořil i uskutečnění konference na evropské 
úrovni v Královéhradeckém kraji. Zde je potřeba zapojit především vedení 
Královéhradeckého kraje. 
 
Úkol 
Výbor požádal o vypracování dokumentu: Struktura a vize spolupráce Královéhradeckého 
kraje se zahraničím - přehled institucí a následné seznámení a představení jednotlivých 
institucí na výboru. 
Bc. Pavel Hečko sdělil výboru, že se v současné době připravuje koncepce cestovního ruchu 
týkající se spolupráce se zahraničím.  
 
Předseda výboru Ing. Oldřich Vlasák představil instituci CEMR = Council of European 
Municipalities and Regions = Rada evropských obcí a regionů. Upozornil také na to, že 



Královéhradecký kraj není zatím členem a je zastoupen pouze v Asociaci krajů České 
republiky. 
 
 
Úkol 
Výbor požádal o předání informace o zapojení KHK v Asociaci krajů České republiky – 
vyvíjená aktivita, kdo zastupuje KHK a kam spolupráce směřuje. 
 
Dotaz na česko - polský projekt Hřebenovka 
- Pan radní Bc. Pavel Hečko předal aktuální informace: v týdnu 12. 3. – 16. 3. 2018 bude 
probíhat hodnotící komise. 
 
Diskuse: 
Vize výboru: podpora rekreačních a lyžařských středisek v KHK. Výbor považuje za důležité, 
aby byla tato střediska podpořena a to z hlediska např. dopravy – infrastruktury. Je potřeba 
využít potenciálu těchto míst. S tím je spojena potřeba podpory např. na straně vyjednávání 
s vlastníky pozemků, chráněnými oblastmi atd.  
 
 
 
2. získaná ocenění Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu: 

• Expozice Královéhradeckého kraje vyhrála 2. místo za nejpůsobivější expozici na 
veletrhu Holiday World. Na prvním místě se umístila expozice Řecka, na třetím místě 
pak expozice Itálie. 

 
Mgr. Ivana Kudrnáčová seznámila výbor s touto expozicí. Hodnotící komise ocenila 
originální nápad expozice. Členové výboru byli pozváni v rámci Veletrhu Infotour 
a cykloturistika na doprovodnou konferenci na téma Karel Čapek a jeho rodina - 
projekt pořádá Branka o.p.s. 
 
Pan radní Bc. Pavel Hečko upozornil v rámci propagace KHK na nepříliš úspěšný 
veletrh cestovního ruchu v Brně v letošním roce. Nesrovnatelné např. s veletrhem 
v Bratislavě. Pan radní též zmínil zkušenosti z veletrhu cestovního ruchu v Berlíně, 
kde byl KHK propagován v rámci kongresové turistiky.  
Mgr. Ivana Kudrnáčová upozornila na důležitost prezentace KHK na trhu cestovního 
ruchu na Slovensku a v Polsku. 
 
Předseda výboru Ing. Oldřich Vlasák upozornil na velký zájem Chorvatska, Srbska a 
Rumunska o spolupráci s Českou republikou. Propagace KHK by měla cílit na severní 
a západní regiony s důrazem na propagaci stěžejních krajských míst a zajímavostí jako 
je: Bitva 1866, Safari ve Dvoře Králové nad Labem, golf, pevnosti a lyžařská centra.  
 

 
II. žádá 
Tiskové oddělení o propagaci cestovního ruchu na úrovni regionálního tisku. 

 
Hlasování:  
Pro:  13 proti 0 zdržel se: 0 

 
 



• Publikace Cesty loutek vyhrála 2. místo za nejzajímavější propagační materiál. 
• V anketě časopisu Kam po česku se Královéhradecký kraj umístil na 2. místě 

v kategorii „Zimní dovolená“ 
 
Ing. Veronika Tomková předala výboru informace o akcích, které pořádá Revitalizace KUKS. 
- Baroko na oko 16. června 2018 
- Připravuje se nový produkt cestovního ruchu: sjíždění Labe ze Dvora Králové nad Labem do 
Kuksu (www.jedulabe.cz ) 
Diskuse: úschovna kol na Kuksu 
Záleží na postoji a podpoře Kraje – na zřízení úschoven kol existuje dotační titul. 
- 23. 3. 2018 slavnostní podepsání Memoranda o spolupráci na obnově Braunova Betléma, 
zároveň se bude slavnostně přestříhávat páska opraveného ocelového mostu přes Labe.  
- Revitalizace Kuks rozvíjí spolupráci s Domovem svatého Josefa v Žirči  jedinou léčebnou 
roztroušené sklerózy v České republice. V současné době se Domov svatého Josefa otvírá 
také jako turistický cíl. Povede tu Labská cyklostezka z Kuksu na Dvůr Králové nad Labem 
na přehradu Les Království. Společně pak obě instituce připravují velký česko-polský projekt 
Via religiosa – zaměřený na sakrální turistiku. Jedná se o propojení v rámci cesty až do Polska 
po různých klášterech. Bude probíhat pod záštitou Oblastní Charity Červený Kostelec. 
Žádoucí bude i podpora Královéhradeckého kraje. 
- připomenut Všesokolský slet 2018: nejdříve bude probíhat v jednotlivých župách a první 
týden v červenci pak v Praze. 
 
 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. téma: podpora svazků měst a obcí 
- Upřesnění nastaveného rozpočtu v dotačním programu. 
- 19. 3. 2018 bude setkání svazků měst a obcí na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 
pod záštitou Spolku pro obnovu venkova a DSO Pocidlinsko, kde proběhne diskuse o 
budoucnosti svazků měst a obcí aj. Mgr. Jan Balcar, Ph.D. vyslovil potřebu prezentovat zde 
finanční alokaci dotačního programu POV. Mgr. Ivana Kudrnáčová vysvětlila jak je to 
s navýšení alokace – jedná se o navýšení z dotačního fondu prostřednictvím 
naakumulovaných prostředků, jako jsou vratky, nedočerpané částky z roku 2017 – tímto došlo 
k výjimečnému navýšení alokace v rozpočtu. Rozpočet jako takový je stejný. Pro rok 2019 se 
bude usilovat o navýšení rozpočtu pro dotační programy. 
Výbor bude doporučovat navýšení rozpočtu pro rok 2019. 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D navrhl setkání na jednání výboru se zástupci sdružení místních 
samospráv, svazu měst a obcí, spolku pro obnovu venkova, národní sítě místních akčních 
skupin ČR, destinační společnosti,… v rámci diskuse jak a v čem mohou společně 
spolupracovat, plán financování aj. Pan radní Bc. Pavel Hečko tuto iniciativu vítá avšak ne na 
úrovni výboru, ale spíše na vyšší úrovni. Předseda výboru Ing. Oldřich Vlasák uvedl, že by 
takovéto setkání mělo být např. formou semináře s účastí zástupců Královéhradeckého kraje – 
tato spolupráce náleží především hejtmanovi KHK. 
 
 
III. navrhuje 
z důvodu pozitivní činnosti svazků měst a obcí v území zvýšení podpory pro jejich činnost. 
 
Hlasování:  
Pro:  13 proti 0 zdržel se: 0 
 
 



 
Mgr. Ivana Kudrnáčová představila členům výboru problematiku Smart regionu 
- KHK má svou základní koncepci Smart regionu. Spolupracuje na ni a vytváří ji společnost 
CIRI. V současné době proběhlo jednání s ITI, městem Hradec králové, Královéhradeckým 
krajem a CIRI. Společně bude prezentována tato oblast na veletrhu URBIS v Brně.  
Prezentace Smart region proběhne také na příštím jednání Výboru pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch. 
 
 
Ing. Lucie Rovenská pozvala členy výboru na setkání všech členů pracovních skupin 
působících při Regionální stále konferenci všech zastupitelů. Zváni budou oficiálně i členové 
výboru. Setkání se uskuteční dne 18. 4. 2018 od 13:00. 
 
 
3.  Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
Královéhradeckého kraje pro období 2018 – 2020. 

• Rada Královéhradeckého kraje na své schůzi dne 5. 3. 2018 projednala Plán 
podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
Královéhradeckého kraje pro období 2018 – 2020 a tento doporučila schválit 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Projednáván bude na zasedání Zastupitelstva 
KHK dne 26. března 2018. Jelikož se jedná o průřezové téma je předkládáno napříč 
všem výborům KHK k projednání/informaci. 
• Společně s návrhem na schválení dokumentu je Zastupitelstvu KHK předkládán 
návrh uložit členům Rady KHK a ředitelce KÚ participovat na jeho naplňování.  
• Návrh dokumentu byl projednáván se zástupci relevantních odborů krajského úřadu. 

 
Výbor by uvítal seznámení s následným vývojem v této problematice.  
 
IV. bere na vědomí 
Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého 
kraje pro období 2018 – 2020. 
 
Hlasování:  
Pro:  13 proti 0 zdržel se: 0 
 
(Příchod člena výboru pana Ing. Zdeňka Prause) 
 
 
Mgr. Ivana Kudrnáčová předala výboru informaci ohledně krajských dotačních programů – 
nová koncepce, došlo ke sloučení a vytvořily se víceúčelové programy. Jednoúčelové 
programy jsou již vyhodnoceny. V současné době se budou scházet hodnotící komise. Do 
dubnového Zastupitelstva KHK půjdou jednoúčelové programy a do květnového 
Zastupitelstva KHK pak víceúčelové. 
V rámci POV jsou posbírané žádosti- poprvé bylo pětiúčelové. Nejvíce žádostí bylo do účelu 
18POV12 Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava 
a údržba místní technické a dopravní infrastruktury (98 žádostí) a 18POV11 obnova a údržba 
venkovské zástavby a občanské vybavenosti (75 žádostí). Dále dle počtu žádostí účel 
18POV15 Nakládání s odpady (14 žádostí), 18POV13 Obnova památkového fondu (10 
žádostí), 18POV14 Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží (7 žádostí). 
Celkem zažádáno o 133.020.761,35 Kč. 



 
K bodu 8. 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 9:45 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 20. 4. 2018 od 
10:00 hodin. 

 
 

 
 
 

 

 

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

…………………………………………. 
Ing. Veronika Tomková 

                       ověřovatelka zápisu 


