
Z á p i s 
 

z 11. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 20.04.2018 od 10:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
zasedací místnost P1 905 Karla Poláčka 

 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Mgr. Pavel Drahovzal - host 

Ing. Jan Sobotka 
   Luboš Řehák 
   Ing. Jan Jarolím 
   Bc. Hana Nedvědová 
 
  
Nepřítomni:    dle prezenční listiny 
 
 
Přizváni:  Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů 

a dotací 
Ing. Lucie Rovenská, vedoucí oddělení regionálního rozvoje 
Mgr. Petr Kamenický, oddělení regionálního rozvoje 
Mgr. Lucie Kořínková, Svaz měst a obcí České republiky 
Antonín Lízner, vedoucí projektový manažer Svaz měst a obcí České 
republiky 
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., zástupkyně ředitele - Centrum investic, 
rozvoje a inovací 
Ing. Ladislav Mlejnek, vedoucí úseku rozvoje - Centrum investic, 
rozvoje a inovací 
Ing. Jana Štěrbová, Centrum investic, rozvoje a inovací 
Ing. Petra Teplá, odbor kanceláře hejtmana 

 
Hosté:             Bc. Pavel Hečko  
 
 
   
Program jednání: 

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

schválení ověřovatele zápisu. 
2) Prezentace Svazu měst a obcí České republiky.  
3) Královéhradecký kraj „Chytrý region“: koncepce Smart region. 
4) Žádost o změnu v realizaci projektu 17RRD05-0004. 
5) Žádost o změnu v realizaci projektu 16RRD05-0015. 



6) Prodloužení doby realizace projektu 14RRD03-0005. 
7) Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti regionální rozvoj 2018. 
8) Poskytnutí dotací z dotačního Programu obnovy venkova. 
9) Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 

2018. 
10) Poskytnutí dotací na individuální účel do 100.000 Kč – kapitola 18 Zastupitelstva KHK. 
11) Návrh memoranda o spolupráci s vedením krajské složky Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. 
12) Koordinace v rámci projektu rekonstrukce Gajerových a Vrbenského kasárna. 
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 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 11. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných 
hostů. Za ověřovatele zápisu z 11. jednání byla navržena paní Ing. Veronika Tomková. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 11/101/2018 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 11. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. přítomnost hostů 
3. ověřovatele zápisu – Ing. Veronika Tomková  

 
Hlasování: 
Pro:  9 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BYLY PŘEDŘAZENY BODY 4 AŽ 9 PŘED BOD 2 A 3. 
 
K bodu 4. 
Žádost o změnu v realizaci projektu 17RRD05-0004. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů 
a dotací. 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/7/439/2017 ze dne 11. 9. 2017 byla 
městu Dobruška schválena účelová investiční dotace z dotačního programu 17RRD05 ve výši 
565.000 Kč na projekt 17RRD05 „Projektové dokumentace pro stavbu veřejně přístupné 
účelové komunikace Chábory – Mělčany a místa pro přecházení v Cháborech“ (dále jen 
„projekt“). 
 



Dne 12. 3. 2018 byla na oddělení krajských dotací doručena žádost o dvě změny v realizaci 
projektu. 
 
První změna spočívá ve zjištění, že část komunikace, která má být v rámci projektové 
dokumentace řešena, je již zahrnuta do projektové dokumentace stavby poldru, kde je 
investorem Povodí Labe, s. p. Jedná se o úsek v délce 238,5 m od křižovatky v Mělčanech 
k zamýšlené hrázi poldru.  
Na základě tohoto zjištění se projektová dokumentace bude týkat pouze 1.221,5 m, místo 
původně plánovaných a dotací podpořených 1.460 m. 
 
Druhá změna v realizaci projektu se týká počtu projektových dokumentací zahrnutých 
v původním rozpočtu žádosti o dotaci. Původně plánovaná dokumentace pro územní 
rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace musí být 
nahrazena díky novelizaci stavebního zákona pouze jednou dokumentací, a to dokumentací 
pro společné řízení. Tato dokumentace bude zároveň dokumentací prováděcí. 
Z tohoto důvodů žádá město Dobruška o změnu v realizaci projektu 17RRD05-0004. 
 
USNESENÍ VRR/11/104/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje žádost o změnu v realizaci projektu schválit.  

Hlasování: 
Pro:  9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

K bodu 5. 
Žádost o změnu v projektu 16RRD05-0015. 
 
Informace předá Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů 
a dotací. 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/28/1970/2016 ze dne 9. 5. 2016 byla 
městu Dvůr Králové nad Labem schválena účelová investiční dotace ve výši 691.000 Kč na 
projekt 16RRD05-0015 „Dopravní značení a stavební úpravy pro cyklisty na Benešově 
nábřeží (ve směru do mostu Jana Palacha po ul. Heydukova)“ (dále jen „projekt“). Investiční 
dotace byla schválena v rámci dotačního programu 16RRD05 Rozvoj a budování dálkových 
a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji. 

Dne 21. 3. 2018 byla na oddělení krajských dotací doručena žádost o prodloužení 
doby realizace projektu do 30. 11. 2019. 

Hlavním důvodem pro prodloužení doby realizace projektu je příprava smlouvy o spolupráci 
města Dvůr Králové nad Labem s Královéhradeckým krajem na společném výběru 
zhotovitele prací na rekonstrukci ulice Heydukova. V rámci této spolupráce je záměr v roce 
2019 provést stavební práce zahrnující rekonstrukci komunikace III/29915 (investor 
Královéhradecký kraj) a rekonstrukci chodníků a cyklostezek (investor město Dvůr Králové 
nad Labem).  Rozsah chodníků obsahuje i propojku od ul. 28. října, která je součástí projektu. 
V roce 2018 proběhne navíc v této lokalitě přeložka vysokonapěťových kabelů, kde je 
investorem ČEZ. 
V současné době je platný dodatek s termínem ukončení doby realizace projektu do 31. 5. 
2018. 



USNESENÍ VRR/11/105/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje žádost o změnu v realizaci projektu 
16RRD05-0015 schválit.  
 
Hlasování: 
Pro:  8   Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
K bodu 6 
Prodloužení doby realizace projektu 14RRD03-0005. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů 
a dotací. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením číslo ZK/14/831/2014 schválilo v roce 
2014 poskytnutí investiční dotace ve výši 77.000 Kč obci Jeníkovice na projekt č. 14RRD03-
0005 „Pořízení nového územního plánu obce Jeníkovice“. Dotace byla poskytnuta v rámci 
krajského dotačního programu 14RRD03 Pořízení územních plánů obcí do 1000 obyvatel.   

Hlavním důvodem pro prodloužení doby realizace projektu je nutnost posledního veřejného 
projednávání ÚPD. Na základě připomínek zaslaných pořizovateli bylo nutné návrh této 
dokumentace upravit. Obec žádá o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2018. 

Změna doby realizace projektu bude provedena na základě dodatku ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, který bude schvalovat Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje dne 21. 5. 2018. 

USNESENÍ VRRCR/11/106/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu 14RRD03-0005. 
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit žádost o prodloužení termínu ukončení 
realizace projektu 14RRD03-0005. 

Hlasování: 
Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
K bodu 7. 
Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti regionální rozvoj 2018. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů 
a dotací. 
 

Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/8/564/2017 ze dne 30. 10. 2017 
byly schváleny podmínky krajských dotačních programů pro oblast regionálního rozvoje 
s lhůtou pro podání žádostí o dotaci od 2. 1. 2018 do 31. 1. 2018. 



V oblasti regionálního rozvoje byly zveřejněny tyto dotační programy: 

18RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO 

18RRD02 Podpora svazků obcí 

18RRD03 Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS 

18RRD12 Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III 

Dotaz: Ing. Oldřich Vlasák se dotázal na projekty profesionalizace Svazků obcí. 
- Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že se jedná se o profesionalizaci manažerských míst 
a pokrytí vybavení a potřeb souvisejících s výkonem manažerských prací, které jsou podporou 
a pomocí pro obce. 
 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. uvedl, že již v loňském roce výbor inicioval navýšení alokace 
v oblasti regionálního rozvoje. Tato částka byla navýšena a výbor tak oceňuje tuto skutečnost. 
Aktuální postavení DSO ve vztahu k obcím a jejich význam. Svazky by měly vytvářet 
podporu malým obcím. Apel na kraj, aby byla i nadále vyvíjena snaha na navýšení prostředků 
ve zmiňované oblasti. 
 
USNESENÍ VRRCR/11/107/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí  
výsledky jednání hodnotící komise u dotačních programů 18RRD01, 18RRD02, 18RRD03, 
18RRD12. 
 
II. vítá 
zvýšení alokace na financování Dobrovolných svazků obcí. 
 
III. doporučuje 
1. schválit výsledky jednání hodnotící komise u dotačních programů 18RRD01, 18RRD02, 
18RRD03, 18RRD12. 
2. zahrnout financování managementu DSO do systému veřejné správy. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
K bodu 8. 
Poskytnutí dotací z dotačního Programu obnovy venkova. 

 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů 
a dotací. 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/8/569/2017 ze dne 30. 10. 2017 
byly schváleny podmínky Programu obnovy venkova 18POVU1 s lhůtou pro podání žádostí 
o dotaci od 9. 2. 2018 do 5. 3. 2018. 

Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, která měla k 31. 12. 2016 méně než 3 000 obyvatel,  
tj. 2 999 obyvatel. V letošním roce mohl 1 žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci až na 5 
účelů: 
 



Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (rozmezí dotace 
50.000 Kč  - 1.500.000 Kč, maximální % podíl dotace 50 %, typ dotace 
investiční/neinvestiční) 
 
Účel 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava 
a údržba místní technické a dopravní infrastruktury (rozmezí dotace 50.000 Kč  - 1.500.000 
Kč, maximální % podíl dotace 50 %, typ dotace investiční/neinvestiční) 
 
Účel 3 – Obnova památkového fondu (rozmezí dotace 50.000 Kč  - 500.000 Kč, maximální % 
podíl dotace 50 %, typ dotace neinvestiční) 
 
Účel 4 - Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží (rozmezí dotace 30.000 Kč  -  
200.000 Kč, maximální % podíl dotace 70 %, typ dotace investiční/neinvestiční) 
 
Účel 5 – Nakládání s odpady (rozmezí dotace 20.000 Kč  - 200.000 Kč, maximální % podíl 
dotace 70 %, typ dotace investiční/neinvestiční) 
 
Komise projednala žádosti o dotaci a doporučila v programu 18POVU1 poskytnutí dotací 95 
žadatelům o dotaci v celkovém objemu 56.926.500 Kč. 

Požadavek celkem byl na cca 320 mil Kč. 
 
Mgr. Ivana Kudrnáčová popsala práci komise a její efektivní vyhodnocení žádostí o přidělení 
dotace.  
Mgr. Libor Mojžíš ocenil připravenost komise a její profesionální přístup v posuzování 
a vyhodnocování projektových žádostí. 
Ing. Oldřich Vlasák uvedl, že systém dotací není zcela efektní a žádoucí. Systém dotací by 
měl být ponížen na pokrytí havarijních stavů a krajských aspektů a naopak by měly být 
navýšeny samotné rozpočty obcí tak, aby obce byly sami schopné pokrýt důležité aspekty ve 
své obci. 
Mgr. Ivana Kudrnáčová – nyní budou zpracovány poznatky z příjmu a zpracování žádostí, 
z jejich vyhodnocování atd.    
Bc. Pavel Hečko – nutno přesvědčit politickou reprezentaci v případě požadavku úprav 
v nastavení dotačních titulů. Nyní se připravuje rozpočet na rok 2019, kde je snaha 
navýšit alokaci jednotlivých dotačních programů. 
Ing. Hana Masáková, MBA upozornila na vzešlý apel hodnotící komise – doporučení 
navýšení pro rok 2019, alespoň na stávající výši alokace (i s vratkami) cca 61 mil Kč. Výbor 
toto doporučení kvituje. 
 
 
USNESENÍ VRRCR/11/108/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
výsledky jednání hodnotící komise u dotačního programu obnovy venkova 18POVU1. 
 
II. doporučuje 
1. schválit Radě KHK a Zastupitelstvu KHK výsledky jednání hodnotící komise u dotačního 
programu obnovy venkova 18POVU1. 
2. navýšit alokaci dotačního Programu obnovy venkova na částku cca 61 mil Kč.  
 



Hlasování: 
Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se:  0 
 
K bodu 9. 
Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 
2018. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů 
a dotací. 

V oblasti cestovního ruchu byly zveřejněny tyto dotační programy: 

18CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras 

18CRG04 Podpora činnosti turistických informačních center 

18CRG06 Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu 

18CRG07 Propagace cyklobusů v turistických regionech 
 
Diskuse k dotačnímu programu Podpora činnosti turistických informačních center.  
Potřeba komunikace ze strany kraje a utřídění si potřeb a náplně práce informačních center. 
Důležitá je podpora těchto center ze strany kraje.  
Ing. Zdeněk Praus: Dotaz na pokrytí a zabezpečení cyklobusů - Orlické hory nezískaly 
podporu v dotačním programu. Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že cyklobusy do Orlických 
hor jsou i přesto pokryty ze strany Pardubického kraje.  
Ing. Veronika Tomková – dotaz na aktuální vývoj, stav krajské destinační společnosti. Mgr. 
Ivana Kudrnáčová – v současné době sbíráme zkušenosti z jiných krajů i zahraničí. Kraj se 
obrátil na pana Ondřeje Špačka, který zpracovává nyní mikroanalýzu dopadu vytvoření 
krajské destinační společnosti na území Královéhradeckého kraje. Ing. Oldřich Vlasák 
poukázal na možnost spolupráce na zmapování, analýze vlivu v kraji s Univerzitou Hradec 
Králové. 
 
USNESENÍ VRRCR/11/109/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí  
výsledky jednání hodnotící komise u dotačních programů 18CRG01, 18CRG04, 18CRG06, 
18CRG07. 
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit výsledky jednání hodnotící komise 
u dotačních programů 18CRG01, 18CRG04, 18CRG06, 18CRG07. 
 
III. navrhuje 
Podmínit napříště vyplacení podpory pro destinační management certifikací a dohodou 
o hranicích v regionu. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 
Před projednáváním bodu 2. na jednání přišel člen výboru pan RSDr. Ing. Otakar Ruml. 
 



K bodu 2. 
Prezentace Svazu měst a obcí České republiky. 
 
Informace předal pan Antonín Lízner – vedoucí projektový manager Svazu měst a obcí České 
republiky. 
 
Pan Lízner poděkoval za přijetí na jednání výboru. Následně představil projekt Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce = Projekt Centra společných 
služeb. Projekt poskytuje podporu a poradenství obcím. Cílem projektu je zvýšení 
profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území 
pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků 
obcí (DSO). Ve spolupráci s desítkami DSO vznikla tzv. Centra společných služeb, která 
pomáhají členským obcím.  
 
Informace o Analýze potřeb měst a obcí ČR podala paní Mgr. Lucie Kořínková - Sekce 
regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, Svaz měst a obcí České republiky. 
 
Analýza proběhla prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem bylo získat přehled 
a analyzovat aktuální potřeby, potenciál, ale i problémy malých a velkých měst. Vypracovaný 
dokument bude sloužit jako základ pro vyjednávání o Strategii regionálního rozvoje ČR 
2021+. 
 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. vyzdvihl potřebu DSO v rámci podpory a pomoci obcím. Dále se pan 
Balcar dotázal na chybějící krajskou strukturu SMO ČR. V současné době SMO ČR krajskou 
strukturu nemá. Lze komunikovat přímo se SMO ČR. SMO ČR má v krajích řadu partnerů. 
 
USNESENÍ VRR/11/102/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Předané informace o projektu Centra společných služeb a Analýze potřeb měst a obcí ČR. 
 
II. doporučujeme 
odbornému aparátu Královéhradeckého kraje využít získaných podkladů a prohloubit 
spolupráci se Svazem měst a obcí ČR v těchto oblastech. 
 
Hlasování 
Pro:  10 Proti: 0 Zdržel se: 0 
K bodu 3. 
Královéhradecký kraj „Chytrý region“: koncepce Smart region. 
 
Informace předala RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. – zástupkyně ředitele Centra investic, rozvoje 
a inovací. 
 
Již dva roky pracuje Centrum investic, rozvoje a inovací pro Královéhradecký kraj na 
aktivitách směřujících na obce. V současné době je budována síť spolupracujících partnerů. 
Těmito partnery je jak Královéhradecký kraj, tak i město Hradec Králové, město Vrchlabí, 
Univerzita Hradec Králové a další. Úzce se spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, 
SMO ČR, CzechInvest aj. Dochází k rozšiřování aktérů a propojení vzájemné spolupráce.  



Obce chtějí a mají zájem o smart přístupy, což bylo ověřeno dotazníkovým šetřením. Obce 
chtějí přehled v nabídkách smart produktů a podpory v rámci dotačních titulů. 
Do současné doby již proběhl workshop v rámci oblasti smart doprava – zavádění nových 
technologií. Firmy bylo potřeba přesvědčit, aby nabízely své produkty s ohledem na potřeby 
malých obcí. Dále proběhl workshop v oblasti chytrá řešení s vodou. V květnu 2018 ve 
spolupráci s městem Vrchlabí – užití smart přístupů a technologií v regionu, který nemá 
žádnou administrativní souvislost. 
Zisk dotace z OP Zaměstnanost umožňující rozjet práce na konceptu smart regionu v širším 
záběru. Byl vytvořen nový webový portál zacílený na smart přístupy www.chytryregion.cz. 
Portál reaguje na aktuální potřeby, jako jsou informace o smart řešeních, dotační možnosti 
a poradenství formou zadání si projektového záměru. Témata jsou identifikována podle 
zjištěných potřeb – doprava, životní prostředí, energetika. Zároveň jsou na webových 
stránkách uváděny příklady dobré praxe. Uváděny jsou zde také firmy a produkty, které by 
v dané problematice mohly být přínosné pro uživatele. 
 
Bc. Pavel Hečko – kvitoval práci na Smart regionu. Potvrdil zájem obcí o tuto oblast. 
RNDr. Zita Kučerová, PhD. – Smart region v pojetí Královéhradeckého kraje cílí především 
na samosprávní uspořádání menšího města. V současné době zatím chybí zpracování výstupů 
z příkladů dobré praxe. Je potřeba na této stránce více zapracovat.  
 
USNESENÍ VRRCR/11/103/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí 
Informace o koncepci Smart region – Královéhradecký kraj „Chytrý region“.  
 
II. vyslovuje 
podporu koncepci Smart region – Královéhradecký kraj „Chytrý region“. 
  
III. žádá 
Radu Královéhradeckého kraje o rozpracování koncepce Smart region – Královéhradecký 
kraj „Chytrý region“ do akčního plánu Královéhradeckého kraje.  
 
Hlasování 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
K bodu 10. 
Poskytnutí dotací na individuální účel do 100.000 Kč – kapitola 18. 
 
Informace předala Ing. Petra Teplá – odbor kanceláře hejtmana. 
 
USNESENÍ VRRCR/11/110/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí  
předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel do 100.000 Kč - kapitola 18. 
 
Hlasování: 
Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 0 
 



K bodu 11. 
Návrh memoranda o spolupráci s vedením krajské složky Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. 
 
Informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů 
a dotací. 
 
Memorandum je v obecnější poloze. Upřesněné podmínky a specifikace určení toku financí 
budou pak uvedeny v jednotlivých smlouvách. Dotace je nenároková. Max. částka je 2 mil 
Kč. Doba, na kterou budou uzavírány smlouvy, bude ještě upřesněna na základě nastavené 
výpovědní lhůty. 
Ing. Oldřich Vlasák – zadat nějaké instituci zmapování využití dotací a jejich efekt. 
Memorandum bude podepsáno dne 04. 05. 2018 v 9.00 na svátek svatého Floriana v kanceláři 
hejtmana Královéhradeckého kraje.  
 
USNESENÍ VRRCR/11/111/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. doporučuje 
1. uzavření navrženého memoranda o partnerství a spolupráci se Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska 
2. schválit poskytnutí dotací na rok 2018 na činnosti uvedené v memorandu, a to v celkové 
výši max. 2 mil Kč pro krajská a jednotlivá okresní sdružení hasičů.    

Hlasování: 
Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 0 
  
K bodu 12. 
Koordinace v rámci projektu rekonstrukce Gajerových a Vrbenského kasáren. 
 
Informace předala paní Ing. Jana Štěrbová – Centrum investic, rozvoje a inovací 
 
Byl představen současný mapový podklad areálu Gajerových a Vrbenského kasáren. 
V současné době dochází k budování parkovacího domu, kde je investorem společnost ISP. 
Objekt Gajerových kasáren zajišťuje Královéhradecký kraj. Zde je počítáno v rámci oprav 
i s přístavbou. V současné době je v této části depozitář Muzea Východních Čech. Objekt 
Vrbenského kasáren – současným vlastníkem je město Hradec Králové. Záměr 
Královéhradeckého kraje je v této části vybudování nových expozičních prostorů Muzea 
Východních Čech. Po podání žádosti o dotaci by se majetek převedl do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. Plochy okolo zástavby jsou také aktuálně v majetku města Hradec 
Králové. V současné době zde probíhá příprava dokumentace pro územní rozhodnutí.  
 
Krajské záměry: 1. Gajerova kasárna jsou zatím nejrozpracovanější. Aktuálně je vydané 
pravomocné stavební povolení. Podán projektový záměr do ITI – mělo by podat 
souhlasné/nesouhlasné stanovisko (cca červen 2018), zda může být podána projektová žádost 
o dotaci do IROP (termín podání žádosti listopad 2018). Podmínkou pro žádost je 
vysoutěžený dodavatel stavby a vydané pravomocné stavební povolení, které již je. 
Dokončuje se projektová dokumentace pro provádění stavby, ze které by měla vzejít 
předpokládaná cena prováděných prací. Následně proběhne finalizace a vyhlášení veřejné 
zakázky na stavební firmu (cca květen 2018). 



V optimální variantě vychází, že rozhodnutí o přidělení dotace by mohlo být cca březen – 
duben 2019. V případě této varianty by pak mohla stavba započít na jaře 2019. 
2. objekt Vrbenského kasáren: aktuálně probíhá inženýrská činnosti pro územní rozhodnutí. 
Po územním rozhodnutí by měla pokračovat příprava projektové dokumentace. V optimální 
variantě by bylo do ITI žádáno do konce roku 2018 a následovala by žádost o dotaci do IROP 
v průběhu roku 2019 a na konci roku 2019 při optimální variantě započetí stavby.    
V rámci okolních úprav probíhá koordinace. Některé vchody do areálu nebudou zachovány.  
V rámci objektu má některé místnosti k dispozici AČR, která v koordinaci s ostatními bude 
spolupracovat.  
 
V průběhu projednávání bodu 12 z jednání odešla paní Helena Červová a pan Mgr. Jan 
Balcar, Ph.D. 
 
USNESENÍ VRRCR/11/112/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. bere na vědomí  
Informace o projektu rekonstrukce Gajerových a Vrbenského kasárna. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 Proti:  0 Zdržel se: 0 
  
K bodu 13. 
Různé, diskuse. 
 
Ing. Veronika Tomková představila akci Revitalizace Kuks o.p.s. Baroko naoko, která se 
uskuteční v sobotu 16. června 2018. 
 
K bodu 14. 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 12:15 hodin jednání ukončil.  
 
12. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 11. 5. 2018 od 
10:00 hod. 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

                       ověřovatelka zápisu 


