
Z á p i s 
 

z 15. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 19.10.2018 od 9:00 hod.  
Zoo Dvůr Králové nad Labem – výjezdní zasedání 

 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Ing. Hana Masáková, MBA 

Bc. Hana Nedvědová 
Helena Červová 
Ing. Jan Sobotka 

 
  
Nepřítomni:    dle prezenční listiny 
 
 
Přizváni:  Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis., vedoucí oddělení krajských dotací 
Ing. Lucie Rovenská, vedoucí oddělení regionálního rozvoje 

 
Hosté:             Bc. Pavel Hečko  
 
   
Program jednání: 

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

schválení ověřovatele zápisu. 
2) Plnění úkolů ze 14. zasedání VRRCR. 
3) Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
4) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – obce Vestec, Blešno. 
5) Změny v projektech podpořených dotacemi. 
6) Různé, diskuse. 
7) Závěr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 
schválení ověřovatele zápisu.  
 
Jednání v 9:00 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 15. zasedání výboru a nechal schválit účast přítomných 
hostů. Za ověřovatele zápisu z 15. jednání byl navržen Ing. Zdeněk Praus.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ VRR 15/142/2018 
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. schvaluje 
1. program 15. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch, 
2. přítomnost hostů, 
3. ověřovatele zápisu – Ing. Zdeněk Praus. 

 
Hlasování: 

Pro:  9 Proti:  0 Zdržel se:  0  
 
 
K Bodu 2. 
Plnění úkolů ze 14. zasedání VRRCR. 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
• JPO V – proč nelze v rámci RRD12 podporovat i JPO V 

- Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. uvedl, že s ohledem na množství požadavků JPO II. 
a III. nelze finančně pokrýt JPO V. 

 
• Mapy běžeckých tras 

- na vytvoření mapy se pracuje ve spolupráci s IT oddělením (GIS). Po vytvoření 
mapy v elektronické podobě bude možné rozeslat členům VRRCR. 

 
• Krajský dotační program 19POVU1 Program obnovy venkova – kombinace se zdroji 
z MMR. 

- Tento údaj se nesleduje. V rámci finančního vypořádání dotace uvádí příjemce 
dotace výši: svého vkladu, příspěvku od obce, ostatních příspěvků a příjmů z projektu. 
V současné době se připravuje změna formuláře žádosti o dotaci, ve kterém by se 
uváděly i jiné zdroje pro financování projektu, než vlastní zdroje. 



USNESENÍ VRRCR/15/143/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. Bere na vědomí 
doplňující informace z oblasti krajských dotací v rámci plnění úkolů vyplývajících ze 14. 
zasedání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
 
Hlasování: 

Pro:  9 Proti:  0 Zdržel se:  0 

 

K Bodu 3. 
Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 Dne 19. června 2017 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Zásady pro 
poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále jen „Zásady“). Jednalo se 
o dokument sjednocující úpravu poskytování dotací napříč všemi odbory Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje (dále jen „KÚ“).  
Při aplikování Zásad vyvstala potřeba z hlediska přehlednosti pro žadatele o dotaci/dar (a 
následně příjemce dotace/daru) přesunout ustanovení Zásad, která upravují kompetence 
odborů KÚ při zpracování dotačních programů, a ustanovení Zásad, která upravují postup při 
administraci žádostí o dotaci a daru, do samostatného dokumentu v podobě Příkazu ředitelky 
KÚ. V Zásadách jsou nyní zakotvena pouze ustanovení ve vztahu k žadateli o dotaci/dar. Vše 
ostatní je upraveno výše zmíněným příkazem.  
Dalším důvodem pro aktualizaci Zásad bylo zvýšení přehlednosti povinností žadatele o 
dotaci/dar a příjemce dotace/daru. Zásady jsou proto logicky členěny na jednotlivé oblasti 
(programové dotace, individuální dotace a dary), ve kterých zájemce/žadatel o dotaci/dar 
nalezne přehledně všechny potřebné informace týkající se podání žádosti o dotaci či dar. 
 
Diskuse: 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. – dotaz na prováděcí směrnici k samotným programovým a 
individuálním dotacím? Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.: v rámci projednávání bodu 2 se 
jedná o obecný dokument, postup u žádostí o individuální dotace bude popsán v Příkazu 
ředitelky KÚ (jedná se o postup úředníků). Mgr. Ivana Kudrnáčová upřesnila postup u 
individuálních dotací, které bude schvalovat Rada KHK (do 200 tis. korun za rok). 
Bc. Petr Luska – dotaz na rozpočet pro individuální dotace, které schvaluje Rada KHK. Mgr. 
Ivana Kudrnáčová uvedla, že rozpočet na tyto dotace je v kapitole 18 kancelář hejtmana. 
Individuální dotace jsou dvoje. Jedny jsou v rozpočtu (na základě smluvních vztahů) a 
individuální dotace, o které se individuálně žádá, a jsou pokrývány výsledkem hospodaření. 
Ing. Oldřich Vlasák vznesl dotaz, jak budou řešeny individuální dotace nad 200 tis. Kč. Mgr. 
Ivana Kudrnáčová uvedla, že tyto individuální dotace budou schvalovány Zastupitelstvem 
KHK. 



Ing. Oldřich Vlasák požádal o přehled dotačních programů, které spadají pod který výbor, 
včetně jednotlivých alokací. 
 
Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že byla diskutována s jednotlivými radními výše alokací 
v dotačních programech a jsou tak značně povýšeny. Cílem kraje je tímto způsobem omezit 
individuální dotace. 
Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. uvedl, že jedním z nových dotačních programů bude i program 
týkající se kůrovcové problematiky (alokace 10 mil. Kč. pro menší vlastníky lesů do 50 
hektarů) – asanace pokáceného dřeva. Ing. Oldřich Vlasák upozornil na potřebu 
systematičnosti v této problematice. RSDr. Ing. Otakar Ruml – hlavním cílem je, co možná 
nejrychlejší pokácení a likvidace napadeného dříví a následná výsadba. Výsadbu dotuje 
Ministerstvo zemědělství (pro výsadby smíšených kultur – 70% listnaté stromy). 
Výbor požádal o informaci o výši alokace v kapitole 18 kanceláře hejtmana na individuální 
dotace. 
 
USNESENÍ VRRCR/15/144/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal  
návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 
II. doporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady pro poskytování dotací a darů z 
rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 

Hlasování 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 4. 
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – obce Vestec, Blešno. 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
1. Vestec: dne 19. 7. 2018 byla v obci Vestec provedena veřejnosprávní kontrola, při které 
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně – pozdní úhrada výdajů spojených s realizací 
projektu. Platebním výměrem ze dne 20. 7. 2018, č.j. 75292/2018/KHK byl obci vyměřen 
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 122.332 Kč. Na základě platebního výměru 
podala obec žádost o prominutí odvodu a příslušného penále. 
 
Dne 10. 9. 2018 projednalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje žádost o prominutí 
odvodu a přijalo usnesení č. ZK/15/1113/2018. Tímto usnesením prominulo obci Vestec 
uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 %.  



V souladu s platnými dokumenty bylo obci Vestec vyměřeno penále za porušení rozpočtové 
kázně. 
Na základě výše uvedené žádosti obce Vestec a nabytí právní moci Platebního výměru  
na penále za porušení rozpočtové kázně č.j. 92104/2018/KHK dne 11. 10. 2018, je pak 
předkládán tento materiál se žádostí o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně.  
 
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování 
stejného druhu sankcí, prominout obci Vestec uložené penále ve výši 100 %, tj. 29.602 
Kč.  
 
2. Blešno: při veřejnosprávní kontrole bylo zjištěno pochybení, a to (citace z Platebního 
výměru): 
„Kontrolou předložených dokladů a jejich posouzením ve vzájemných souvislostech se 
Smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17POV02-0061 
ze dne 21. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“), bylo zjištěno, že veškeré výdaje nebyly daňovým 
subjektem uskutečněny během stanovené doby realizace projektu. Z jeho strany tak došlo  
k porušení čl. III. odst. 6 Smlouvy. Dále tím, že zveřejnil Smlouvu o dílo č. 3/0151/2017/D na 
profilu zadavatele po více než 15 dnech od jejího uzavření, porušil ust. § 219 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tím došlo z jeho 
strany k porušení čl. III. odst. 2 Smlouvy. Porušení Smlouvy, dotačního programu, 
souvisejících dokumentů či právních předpisů je dle čl. VI. odst. 1 a 2 Smlouvy porušením 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 ZoRP, a poskytovatel je povinen nařídit příjemci dotace 
odvod poskytnutých finančních prostředků včetně zákonného penále. 

Výše uvedeným postupem daňového subjektu došlo k naplnění ustanovení ust. § 22 odst. 1 
písm. a) ZoRP, dle kterého je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo 
zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Dle 
ust. § 22 odst. 2 písm. a) ZoRP se za neoprávněné použití peněžních prostředků považuje také 
porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky použity, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní 
smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu, ke 
kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce. 

Odvod za porušení rozpočtové kázně, dle ustanovení čl. VI. odst. 4 písm. f) Smlouvy, 
odpovídá 50 % z celkové částky poskytnuté dotace (50 % z částky 447 661,- Kč, tj. 223 831,- 
Kč – po zaokrouhlení).“ 
 
Na základě zjištěného porušení rozpočtové kázně, byl příjemci dotace vyměřen odvod za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 223.831 Kč. Platební výměr ze dne 18. 9. 2018, č.j. 
94034/2018/KHK, doručený daňovému subjektu dne 18. 9. 2018  nabyl právní moci dne  
18. 10. 2018. 
 
Na základě charakteru pochybení ze strany výše uvedeného příjemce dotace a za účelem 
zachování kontinuity rozhodování u stejných druhů porušení rozpočtové kázně 



navrhuje odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací KÚ 
KHK, prominout obci Blešno uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 90 %,  
tj. 201.448 Kč, se zaokrouhlením na celé Kč. 

Na základě uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 223.831 Kč (dne 17. 9. 
2018) byl dne 18. 9. 2018 vystaven platební výměr na penále z odvodu za porušení 
rozpočtové kázně (č.j. 94035/2018/KHK, spis. zn. KUKHK-27626/EK/2018) ve výši 55.734 
Kč. Tento platební výměr byl příjemci dotace doručen dne 18. 9. 2018 a dne 18. 10. 2018 
nabyl právní moci. Lhůta splatnosti vyměřeného penále uplyne dne 18. 10. 2018. 

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje navrhuje s ohledem na kontinuitu rozhodování 
stejného druhu sankcí, prominout obci Blešno uložené penále ve výši 100 %, tj. 55.734 
Kč.  
 
USNESENÍ VRRCR/15/145/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
I. projednal 
1. návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – obce Vestec. 
2. návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – obce Blešno. 
 
II. doporučuje 
1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout obci Vestec uložené penále ve výši 100 
%, tj. 29.602 Kč. 
2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout obci Blešno uložený odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 90 %, tj. 201.448 Kč, se zaokrouhlením na celé Kč. 
3. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout obci Blešno uložené penále ve výši 100 
%, tj. 55.734 Kč.  
 

Hlasování 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5. 
Změny v projektech podpořených dotacemi. 
 
Informace předal Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací. 
 
1. ČÁST 
Změny v projektech podpořených dotacemi – bude projednáno v ZK KHK 22. 10. 2018 
 
 



2. ČÁST 
Prodloužení doby realizace projektů - územní plány – bude projednáno v ZK KHK 3. 12. 
2018 
 
USNESENÍ VRRCR/15/146/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. projednal 
žádosti o změny v projektech podpořených dotacemi. 
 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje změny projektů podpořených dotacemi schválit. 
 

Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 6. 
Různé, diskuse 
 
• Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2019. 
 - již diskutováno v bodě č. 2. 

- Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že pro rok 2019 jsou připraveny dotační programy 
v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu a oblasti obnovy venkova. POV 
zůstává stejné, alokace 44,5 mil. korun, není příliš vratek. Připraven je i program pro 
samostatné místní části (v případě naplnění 1. změny rozpočtu) – alokace 18 mil. Kč.  
 
Diskuse: 
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. – zabývala se Rada KHK případným navýšením alokace pro 
POV? Mgr. Ivana Kudrnáčová okomentovala dotaz tím, že analýza vložených financí 
do programů byla předložena Radě KHK. 
Bc. Petr Luska – z hlediska dobrého čerpání je nutné POV navýšit, Rada KHK by k 
tomu měla přihlédnout. Je potřeba apelovat na Radu KHK.  
Mgr. Ivana Kudrnáčová doplnila, že v rámci programu pro samostatné místní části 
bude žádat o dotaci město. Program je určen pro obce s počtem obyvatel mezi 3 – 10 
tis. obyvatel a má oficiální samostatné místní části. POV pokrývá obce do 3 tis. 
obyvatel. 
RSDr. Ing. Otakar Ruml podotkl, že částka 18. mil. Kč. by měla být zahrnuta 
v rozpočtu a ne být eventualitou přebytku rozpočtu.  
Mgr. Jan Balcar, Ph.D. – vznesl námět k diskusi o možném požadavku na Radu KHK 
týkající se navýšení celkové alokace POV alespoň na 50 mil. Kč. 

   
 Výbor si vyžádal analýzu samostatných místních částí obcí do 10 tis. obyvatel.  



Výbor si dále vyžádal procentuální podíl dotace na osobu v městských místních částí 

z POV. 

 
Předseda výboru navrhl usnesení o požadavku na zahrnutí 18. mil Kč do standartního 
rozpočtu (fixně bez podmínky změny rozpočtu závislé na hospodaření.). Toto usnesení 
bude navrženo na příštím zasedání VRRCR po získání výše zmíněných informací. 
Včetně připomínky na navýšení alokace POV. 
 

 
USNESENÍ VRRCR/15/147/2018    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 
I. bere na vědomí 
informace o dotačních programech pro rok 2019 a informace o programu pro samostatné 
místní části v případě naplnění 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
• Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2019. 

- Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla: vyhlašuje se úprava běžeckých lyžařských tras (1,9 
mil. Kč.), činnost informačních turistických center (1,2 mil. Kč.) a propagace 
cyklobusů (500 tis. Kč.). Destinační management bude podporován jinou formou 
v návaznosti na nutnost certifikace destinačních společností. V kraji bude 7 
certifikovaných destinačních společností. KHK bude podporovat plošně 400 tis. Kč. 
ročně na jednotlivé společnosti. Diskutuje se o založení Krajské destinační společnosti 
– umožňuje volnější cestu k propagaci a marketingu v území a spolupráci s veřejným 
sektorem a propagačními managementy. V roce 2019 by mohla být založena právní 
forma (zapsání spolku) – KHK, všechny destinační spolky, Hospodářská komora, 
asociace hotelů a restaurací, popř. Aldis jako kongresové centrum aj (zatím 
diskutováno). V plném provozu by mohla být Krajská destinační společnost v roce 
2020. V současné době je zpracovávána studie, která by měla být prezentována Radě 
KHK a zastupitelstvu na přelomu roku 2018/2019. přeložena bude také Výboru pro 
regionální rozvoj a cestovní ruch. Kompetence úseku cestovního ruchu by přešly na 
Krajskou destinační společnost. 
 
Předseda výboru požádal o společné jednání v rámci vzniku Krajské destinační 
společnosti s městem Hradec Králové. Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla, že s městem 
Hradec Králové je již spolupráce v této oblasti navázána. 

 
 
 
 
 



I. bere na vědomí 
předané informace o podmínkách dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 
2019. 
 
II. podporuje 
vznik Krajské destinační společnosti. 
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
• URBIS 2019 

- informace předala Mgr. Ivana Kudrnáčová: Královéhradecký kraj se účastnil již 
v roce 2018, kde byly kraj i město Hradec Králové v rámci koncepce Smart oceněni. 
- Koncept Smart se i nadále rozvíjí a kraj se bude účastnit i URBIS 2019 (červen 
2019), kde opět představí svá Smart řešení. Nyní se připravuje workshop na téma 
chytrá řešení v kultuře a cestovním ruchu. 
- Královéhradecký kraj je v konceptu Smart příkladem i pro jiné kraje.  

 
I. bere na vědomí 
předané informace z oblasti Koncepce Smart a URBIS 2019. 
 

Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
• Národní plán investic 

- předseda výboru uvedl, že je velmi důležité se této oblasti věnovat a provázat národní 
plán investic s regionálním plánem investic. 
- Mgr. Ivana Kudrnáčová uvedla: Krajský plán investic se stává součástí národního 
plánu investic. Příklad: Ministerstvo pro místní rozvoj se bude zabývat národními 
programy tak, aby odpovídali připravenosti území, tedy tak, aby bylo financováno to, 
co je v území potřeba.  

 
Výbor požádal o vypracování podkladu s přehledem hlavních investic v 
Královéhradeckém kraji. 

 
I. bere na vědomí 
předané informace o Národním plánu investic. 
 
II. žádá 
Radu KHK o poskytnutí informací o regionálním plánu investic. 
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 



• fórum cestovního ruchu 
- člen Rady KHK Bc. Pavel Hečko zmínil diskutovaný zákon o cestovním ruchu 
(potřeba normy, která dá cestovnímu ruchu směr), a o snaze podpořit cestovní ruch na 
území kraje – operační program na podporu cestovního ruchu České republiky. 
Požadavky byly předány příslušným ministerstvům. 
- Fórum cestovního ruchu v Hradci Králové http://www.czechtourism.cz/institut-
turismu/forum-cestovniho-ruchu/ (21. a 22. listopadu 2018). 

 
• Sudecké pohoří 2020 – 2030 – představil Bc. Pavel Hečko 

- iniciativa polské strany. Jedná se o společnou deklaraci v rámci oblastí, jako je: 
stejná linie čerpání dotací, udržení intenzivní společné spolupráce s českou stranou.  

 - problematika v názvu spolupráce („Sudety“). 
 - závěr z daného jednání: znění a témata memoranda. 
 
 
• Ing. Veronika Tomková představila vydání knihy: „Nebylo jim dovoleno žít“. 
 - kniha má vztah k  100. výročí republiky. 
 
 
• U nás v kraji – krajský měsíčník 

- MVDr. Ivana Hantschová uvedla, že bude soutěžen nový distributor tohoto 
měsíčníku. V současné době distribuce vázne na straně distributora.  

 
• Mgr. Jan Balcar, Ph.D. upozornil na chyby v informacích týkající se turistických cílů na 
novém webovém portálu Královéhradeckého kraje. 
 - tyto informace dodávají Destinační společnosti. 

- Destinační společnosti budou informovány a požádány o nápravu dodaných 
informací. 

 
I. bere na vědomí 
informace o novém webovém portálu Královéhradeckého kraje. 
 
II. žádá 
příslušné aktéry o aktualizaci dat na webovém portálu Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
Členům výboru byl předán kalendář pro rok 2019 a brožura Tváře první republiky, které byly 
vytvořeny k příležitosti 100. výročí republiky. 
Ing. Lucie Rovenská předala informace k putovní výstavě Tváře první republiky, která bude 
po celý rok putovat po významných místech Královéhradeckého kraje. 
 



K bodu 7. 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v čase 11:00 hodin jednání ukončil. Dále výjezdní 
zasedání pokračovalo komentovanou prohlídkou ZOO Dvůr Králové nad Labem a společným 
obědem. 
 
 
16. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskuteční dne 23. 11. 2018 
od 10:00 hod. 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………….. 
Ing. Oldřich Vlasák 

předseda výboru 

…………………………………………. 
   Ing. Zdeněk Praus 

                         ověřovatel zápisu 


