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Z á p i s 

ze 4. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 19. 5. 2017 od 10:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
zasedací místnost Rady KHK, N2.903 

P ítomni: dle prezen ní listiny 

Omluveni: Bc. Hana Nedv dová 
 Luboš ehák 
 Mgr. Ivana Kudrná ová – stálý host 
 Ing. Bc. Miroslav Mejst ík, DiS. – stálý host 

  
Program jednání: 

  
1) Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení p ítomnosti 

host , schválení ov ovatele zápisu. 
2) P idání termínu jednání VRRCR v m síci erven a odsouhlasení termín

jednání na II. pololetí. 
3) Informace o po ízení 4. úplné aktualizace územn  analytických podklad

Královéhradeckého kraje.  
4) Zmapování p í in odchodu obyvatel z Královéhradeckého kraje a návrh 

opat ení na jejich ešení (p esunuto z obsahu bodu 1). 
5) Program rozvoje kraje 2017 – 2020. 
6) Zpráva o napl ování Strategie KHK 2014-2020. 
7) Vyhodnocení a zp tná vazba ze setkání zástupc  obcí Královéhradeckého Kraje 

2017. 
8) Žádost o výjimku ze Zásad pro poskytování dotací. 
9) Zásady pro poskytování dotací a dar  z rozpo tu Královéhradeckého kraje. 
10) Analýza k dota nímu programu RRD02 (Podpora svazk  obcí). 
11) Prodloužení doby realizace projekt  – územní plány. 
12) Zm ny v realizaci projektu 16RRD05–0017. 
13) R zné, diskuze. 
14) Záv r. 
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Jednání v 10:00 hodin zahájil a ídil p edseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Ing. Old ich Vlasák.  

K bodu 1 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení p ítomnosti host , 
schválení ov ovatele zápisu.

P edseda výboru konstatoval, že je p ítomno 13 len  výboru - výbor je tedy usnášeníschopný a 
p ednesl návrh programu 4. zasedání výboru a nechal schválit ú ast p ítomných host . Za 
ov ovatele zápisu ze 4. jednání byl navržen pan Ing. Zden k Praus. 

Návrh – hlasovat o p edloženém návrhu usnesení  

USNESENÍ VRR4/32/2017
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I.  schvaluje 
1. program 4. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
2. p ítomnost host
3. ov ovatele zápisu – Ing. Zden k Praus 

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0  

K bodu 2. 
Harmonogram termín  zasedání VRR na II. pololetí a p idání termínu zasedání VRR 
v m síci erven.

Návrh harmonogramu obdrželi všichni lenové na 4. jednání VRR. 

Pravidelná jednání  VRRCR – pátek v 10:00 hodin 

1.  termín zasedání bod materiál 

VRRCR 16. 6. 2017 5. 6. 2017 8. 6. 2017
RK 29. 5. 2017 18. 5. 2017 19. 5. 2017
ZK 11. 9. 2017 10. 8. 2017 28. 8. 2017
Místnost P1 905 Karla Polá ka (p ízemí recepce) 

1.  termín zasedání bod materiál 

VRRCR 25. 8. 2017 14. 8. 2017 17. 8. 2017
RK 21. 8. 2017 10. 8. 2017 11. 8. 2017
ZK 11. 9. 2017 10. 8. 2017 28. 8. 2017
Místnost P1 905 Karla Polá ka (p ízemí recepce) 
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2. termín zasedání bod materiál 

VRRCR 6. 10. 2017 25. 9. 2017 28. 9. 2017
RK 18. 9. 2017 7. 9. 2017 8. 9. 2017
ZK 30. 10. 2017 5. 10. 2017 16. 10. 2017
Místnost N2 903 (Rada-v tší) 3. patro 

3. termín zasedání bod materiál 

VRRCR               24. 11. 2017 13. 11. 2017 16. 11. 2017
RK 6. 11. 2017 26. 10. 2017 27. 10. 2017
ZK 4. 12. 2017 9. 11. 2017 20. 11. 2017
Místnost N2 903 (Rada-v tší) 3. patro 

USNESENÍ VRR/4/33/2017   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. schvaluje 
Harmonogram termín  zasedání VRR na II. pololetí a p idání termínu zasedání VRR v m síci 
erven. 

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0

K bodu 3. 
Informace o po ízení 4. úplné aktualizace územn  analytických podklad
Královéhradeckého kraje. 

Informace p edala paní Ing. Jitka Macková - odd lení územního plánování. 

Termín stanovený zákonem 30. ervna 2017 bude spln n. 

USNESENÍ VRR/4/34/2017   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. bere na v domí
po ízení 4. úplné aktualizace územn  analytických podklad  Královéhradeckého kraje. 

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0
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K bodu 4.  
(bod p idaný v pr b hu zasedání) 
Zmapování p í in odchodu obyvatel z Královéhradeckého kraje a návrh opat ení na jejich 
ešení. 

Kontrola pln ní usnesení z 3. zasedání výboru ze dne 7. 4. 2017 
Úkol: zmapování p í in odchodu obyvatel z Královéhradeckého kraje a návrh opat ení na 
jejich ešení. 
- Nep íznivý demografický vývoj Královéhradeckého kraje, p í iny a návrh opat ení  
Informace p edala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí odd lení regionálního rozvoje 
- Na 5. zasedání výboru dne 16. 6. 2017 bude navržen návrh usnesení v této oblasti. 

USNESENÍ VRR/4/35/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. bere na v domí
zmapování p í in odchodu obyvatel z Královéhradeckého kraje. 

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0

K bodu 5. 
Program rozvoje kraje 2017 – 2020. 

Informace o programu rozvoje kraje 2017 – 2020 p edal Bc. Karel Šimek – Centrum investic, 
rozvoje a inovací. 

- P edseda výboru pan Ing. Old ich Vlasák upozornil na d ležitost seznámení ve ejnosti 
s dokumentem v nejjednodušší možné verzi. Možnost vypracovat jakousi anotaci tohoto 
dokumentu, která by byla srozumitelná pro širokou ve ejnost. P edevším p ipravit pro jednání 
Zastupitelstva KHK sumarizaci zásad dokumentu (nap . nejd ležit jší oblasti programu,…). 
- Ing. Jan Sobotka upozornil též na nutnost vyzdvihnutí podstaty daného dokumentu, pro 
p ehlednost. 
- Mgr. Jan Balcar, Ph.D. vyjád il nutnost vypracování nejen anotace celého dokumentu, ale 
p edevším jednotlivých oblastí, které dokument zahrnuje. 
- Nejpal iv jší oblasti dokumentu: demografický vývoj na území KHK, nízká pr m rná mzda, 
dopravní infrastruktura. 

USNESENÍ VRR/4/36/2017   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. bere na v domí 
program rozvoje kraje 2017 – 2020. 

II. doporu uje  
1.  schválit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje Program rozvoje kraje 2017 – 2020. 
2.  soust edit se na nejd ležit jší oblasti dokumentu: demografický vývoj, nízká pr m rná 

mzda a dopraví infrastruktura v KHK. 
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Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0  

K bodu 6. 
Zpráva o napl ování Strategie KHK 2014-2020. 

Se zprávou o uplat ování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 výbor seznámil 
Bc. Karel Šimek – Centrum investic, rozvoje a inovací. 

- výbor upozornil na pot ebu vyzdvihnout d ležité akcenty Zprávy o napl ování Strategie KHK 
2014 – 2020. 

USNESENÍ VRR/4/37/2017   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. bere na v domí 
zprávu o napl ování Strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2020. 

II. doporu uje 
1.  schválit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje Zprávu o napl ování Strategie 

Královéhradeckého kraje 2014 - 2020 
2. v ak ním programu dopracovat metodiku, zvlášt  v oblasti životního prost edí s d razem 

na PRVKÚK  (Plány rozvoje vodovod  a kanalizací území kraj ) a zásobování pitnou 
vodou.  

3.  ešit demografické problémy (stárnutí obyvatelstva) pilotním projektem financovaným 
z celostátní úrovn .  

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

K bodu 7. 
Vyhodnocení a zp tná vazba ze setkání zástupc  obcí Královéhradeckého Kraje 2017.

Informace o setkání zástupc  obcí Královéhradeckého Kraje 2017 p edala Ing. Lucie Rovenská - 
vedoucí odd lení regionálního rozvoje. 

Již 4. ro ník regionálních workshop  „ROZVOJ OBCÍ A REGION  KRÁLOVÉHRADECKÉHO 
KRAJE“ – setkání zástupc  obcí Královéhradeckého kraje uspo ádal Královéhradecký kraj ve 
spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací, Krajskou sítí MAS Královéhradeckého kraje a 
SMS. 
- odkaz na prezentace ze 4. ro níku regionálních workshop : http://www.cirihk.cz/setkani-v-
regionech-2017.html
- na 5. zasedání VRRCR 16. 6. 2017 bude p edstaven koncept nastavení dota ního programu 
Obnovy venkova. 



6

USNESENÍ VRR/4/38/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. bere na v domí 
informace o pr b hu a výsledcích setkání zástupc  obcí Královéhradeckého Kraje 2017. 

II. žádá  
Radu Královéhradeckého kraje o v tší d raz na opat ení sm ující ke zjednodušení procesu a 
snížení administrativy. 

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

K bodu 8. 
Žádost o výjimku ze Zásad pro poskytování dotací.

Informace k žádosti p edala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí odd lení regionálního rozvoje. 
- navýšit schválenou dotaci Hasi skému záchrannému sboru KHK na výdaje p i spole ných 
zásazích z 50 000,- K  na 100 000,- K  a ud lení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací 
z dota ního fondu KHK a poskytnutí dotace v plné výši 100% skute ných výdaj . 
- Pan radní Bc. Pavel He ko upozornil na to, že bude s HZS KHK ješt  jednáno a že se rada 
bude dotacemi pro hasi e zabývat globáln . 

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. doporu uje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit schválenou dotaci Hasi skému záchrannému 
sboru KHK na výdaje p i spole ných zásazích z 50 000,- K  na 100 000,- K  a ud lení výjimky 
ze Zásad pro poskytování dotací z dota ního fondu KHK a poskytnutí dotace v plné výši 100% 
skute ných výdaj .

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:  7 Zdržel se:  2 

USNESENÍ NEBYLO P IJATO 

K bodu 9. 
Zásady pro poskytování dotací a dar  z rozpo tu Královéhradeckého kraje. 

Informace p edala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí odd lení regionálního rozvoje. 

- Zásady pro poskytování dotací a dar  z rozpo tu Královéhradeckého kraje mají být 
obecným dokumentem s tím, že podmínky pro poskytování dotací budou blíže upraveny 
v dota ních programech a smlouvách o poskytování dotací. 
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- P edána informace o seminá i 25. 5. 2017. P ipomínky mohou lenové výboru zasílat 
panu Ing. Bc. Miroslavovi Mejst íkovi, DiS.

- Panu p edsedovi Ing. Old ichu Vlasákovi bude zaslán souhrn p ipomínek len
výboru.

USNESENÍ VRR/4/39/2017   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. projednal 
návrh Zásad pro poskytování dotací a dar  z rozpo tu Královéhradeckého kraje. 

II. doporu uje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady pro poskytování dotací a dar
z rozpo tu Královéhradeckého kraje. 

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

K bodu 10. 
Analýza k dota nímu programu RRD02 (Podpora svazk  obcí). 

Informace p edala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí odd lení regionálního rozvoje. 

- informace o dobrovolných svazcích obcí p sobících na území Královéhradeckého kraje - 
informace o sídle svazku, p edm tu innosti svazku, orgánech svazku a lenských obcích 
svazku. 

- stru ná informace o krajském dota ním programu RRD02 Podpora svazk  obcí - po et 
podaných žádostí o dotaci, po et podpo ených žádostí o dotaci a celková rozd lená 
ástka v období 2015 – 2017. 

- lenové výboru kvitují návrh rozší ení podporovaných aktivit, zárove  podporují 
navýšení alokace; padly další nám ty na podporované aktivity o 1) pódia, 2) 
spolufinancování projekt  podpo ených z jiných dota ních zdroj .

USNESENÍ VRR/4/40/2017   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. bere na v domí 
informace o dobrovolných svazcích obcí p sobících na území Královéhradeckého kraje.

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 
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K bodu 11. 
Prodloužení doby realizace projekt  – územní plány. 

Informace p edala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí odd lení regionálního rozvoje. 

- Projekt . 11RRD03-0056 – Územní plán obce Jívka byl v roce 2011 podpo en dotací ve 
výši 49 000 K . Termín ukon ení doby realizace projektu byl dodatkem . 4 stanoven na 
30. 6. 2017.  

- Projekt . 13RRD03-0022 – Územní plán Dubenec byl v roce 2013 podpo en dotací ve 
výši 150 000 K . Termín ukon ení doby realizace projektu byl dodatkem . 2 stanoven na 
30. 6. 2017. 

-
USNESENÍ VRR/4/41/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. bere na v domí 
žádosti o prodloužení termín  ukon ení realizace projekt . 11RRD03-0056 a . 13RRD03-
0022. 

II. doporu uje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit zm ny termín  ukon ení realizace projekt . 
11RRD03-0056 a . 13RRD03-0022. 

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

K bodu 12. 
Zm ny v realizaci projektu 16RRD05–0017. 

Informace p edala Ing. Lucie Rovenská – vedoucí odd lení regionálního rozvoje. 

- Zm na v realizaci projektu tak, že projekt bude nov  zahrnovat pouze úseky Kun ic nad 
Labem a Klášterské Lhoty. D vodem jsou výrazn  složitá jednání s majiteli n kolika 
pozemk  a nelze zaru it, že m sto Hostinné bude schopno v as p edložit pravomocné 
územní rozhodnutí, které je podmínkou p ipsání dotace. 

- Zm na názvu projektu z „Labská stezka . 2 – úseky: Kun ice nad Labem, Klášterská 
Lhota, Hostinné“ na „Labská stezka . 2 – úseky: Kun ice nad Labem, Klášterská 
Lhota“. 

USNESENÍ VRR/4/42/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. doporu uje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 

1. zm nu v realizaci schváleného projektu 16RRD05-0017 p íjemce dotace Svazku obcí 
Horní Labe, I O 71169431, a s tím spojené snížení výše schválené dotace z 1.890.000 
K  na 1.650.937 K
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2. zm nu názvu projektu 16RRD05-0017 z „Labská stezka . 2 – úseky: Kun ice nad 
Labem, Klášterská Lhota, Hostinné“ na „Labská stezka . 2 – úseky: Kun ice nad 
Labem, Klášterská Lhota“ 

  

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

K bodu 13. 
R zné, diskuze 

1. Informace ohledn  sout že Vesnice roku: 
-  v rámci krajského kola se do sout že p ihlásilo celkem 15 obcí 
z Královéhradeckého kraje. lenové výboru byly seznámeny s dalším vývojem 
sout že v roce 2017. 
-   v rámci celé eské republiky se p ihlásilo celkem 212 obcí. V po tu 
p ihlášených obcí je Královéhradecký kraj na 5. míst . 
-      vyhlášení vít ze krajského kola sout že Vesnice roku se p edpokládá na 19. 
8. 2017 ve vít zné obci. 

Hlušice Hradec Králové obec.hlusice@seznam.cz 729

Hrádek Hradec Králové ou@hradek-u-nechanic.cz 185

Kratonohy Hradec Králové obec@kratonohy.cz 574

Librantice Hradec Králové oulibrantice@volny.cz 536

Vysoká nad Labem Hradec Králové starosta@vysoka-nad-labem.cz 1 607

Borová Náchod borovaunachoda@mymail.cz 205

K inice Náchod krinice@tiscali.cz 435

Naho any Náchod starostanahorany@email.cz 553

Nový Hrádek Náchod uradmestyse@novy-hradek.cz 822

Ž ár nad Metují Náchod obec@zdarnadmetuji.cz 674

Poho í Rychnov nad Kn žnou urad@obecpohori.cz 672

P epychy Rychnov nad Kn žnou prepychy@prepychy.cz 628

Trnov Rychnov nad Kn žnou obec.trnov@post.cz 748

Velký V eš ov Trutnov starosta@velkyvrestov.cz 235

Vilantice Trutnov ouvilantice@vilantice.cz 199

-  informace o vývoji USNESENÍ 3/31/2017/VRR ze dne 7. 4. 2017 - 
ocen ní 2. a 3. místa v sout ži Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2017: tento 
návrh prošel radou – následn  bude schvalován v Zastupitelstvu KHK. 
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USNESENÍ VRR/4/43/2017    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

I. bere na v domí 
informace k sout ži Vesnice roku s ú astí p ihlášených obcí a žádá o zp tnou informaci o 
výsledcích sout že. 

II. žádá 
o zp tnou informaci o výsledcích sout že Vesnice roku 2017. 

Hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 2. Program Obnovy venkova 
- Ing. Jan Sobotka: p ipomínky k POV o možnosti za azení zabezpe ení škol do 
POV.  
- snaha aby maximální výše dotace z POV nebyla krácena kv li nižší cen
z výb rového ízení a byla zachována, pokud není vyšší než 50% z uznatelných 
náklad

   

K bodu 13. 
Záv r 

P edseda pod koval len m výboru za ú ast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly 
vy erpány všechny body programu, v 11:55 hodin jednání ukon il.  

P íští jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se uskute ní dne 16. 6. 2017 od 
10:00 hod. 

Zapsala: Mgr. Monika Líka ová 

……………………………………….. 
                    Ing. Old ich Vlasák 
 p edseda výboru  

…………………………………………. 
Ing. Zden k Praus 
ov ovatel zápisu 


