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Zápis 
z    35. jednání – výjezdního  Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného  dne 25. 6. 2008 od  9,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v 
Libčanech 

 
Přítomni : Mgr. Mojžíš, V. Frieb, Mgr. Špringer, M. Vlasák,  J. Bezdíček, Ing. Horynová,  
                   Ing.  Svatý, CSc.,  Bc. Klíma, J. Gangur,  Ing. Ruml,                    
Omluveni:  Ing. arch. V. Šilhánková                  
Nepřítomni: MUDr. Trpák, Ing. Kubíček, 
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, RNDr. Kučerová, Ing. Ungrád, Bc. Šimek, Ing. Háp, 
                 DiS.Hofmanová,  Mgr.A.Kulhavá, Ing. Cidlina, Ing. Jenčová,  R. Fodorová                  
                  
                   
Program:  
 
  1.  Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

určení ověřovatele zápisu.  
 

  2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru.   
  3. Program rozvoje kraje: 

- Seznam projektů PRK 
- Návrhy vymezení venkovského a městského prostoru Královéhradeckého kraje PRK 
- Specifické oblasti kraje  
Zdroj informací: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=18108 

 

  4. Představení obce Libčany – prohlídka obce.  
  5. 
  

Různé 
- Informace o poskytnutých finančních prostředcích  z MV ČR - hasiči 
- Stanovení termínu jednání VRR v 09/2008 
- Schválení návrhu mimořádných odměn za práci ve VRR 

 

   
   
   
   

 
K bodu 1. 
Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, určení 
ověřovatele zápisu.  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje. 
 
Předseda výboru požádal o rozšíření programu.  
 
Ověřovatel zápisu byl určen: Miroslav Vlasák 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=18108
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USNESENÍ VRR/35/254/2008   
Výbor pro regionální rozvoj 
 
I.  S  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. Přítomnost hostů 
 2. Návrhovou komisi: Mgr. Libora Mojžíše 
 3. Ověřovatele zápisu: Miroslava Vlasáka 
   
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru.  
 
Předsedou VRR bylo konstatováno plnění předchozích usnesení bez připomínek.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRR/35/255/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
I.  B e r e  n a  v ě d o m í   
    kontrolu minulých usnesení bez připomínek 
 
 
 
K bodu 3. 
Program rozvoje kraje – RNDr. Z. Kučerová, Ing. F. Ungrád, Bc. K. Šimek 
 
Členové VRR byli upozorněni v pozvánce na vyjmenované okruhy – tj. „Seznam projektů PRK“, 
„Návrh vymezení venkovského a městského prostoru Královéhradeckého kraje PRK“ a „Specifické 
oblasti kraje“, které budou předmětem dnešního jednání, přičemž tyto materiály měly členové 
výboru k dispozici ke stažení pod odkazem na webových stránkách kraje.  Před jednáním VRR 
obdrželi členové  výboru od zpracovatele materiály – mapky, týkající se projednávané 
problematiky.  
 
Vstupní informace o postupu prací poskytla RNDr. Z. Kučerová -  závěr jednání Krajské 
koordinační skupiny ze dne 19. 5. t.r., návrh verze PRK, doporučení pro tvorbu seznamu projektů 
KÚ, doporučení formulace pro venkov,  návrh vymezení specifických oblastí (spolupráce s 
odborem ÚP a SŘ) 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRR/35/256/2008   
Výbor pro regionální rozvoj 
 
I.  B e r e  n a  v ě d o m í 
 zpracovaný dokument Programu rozvoje kraje. 

 
II.  D o p o r u č u j e 
    Program rozvoje kraje ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje v plném rozsahu. 
  
 
 
 
K bodu 3.1 
„Seznam projektů“ – Ing. F. Ungrád 

- představení projektů – přístup – výsledek 
- požadavek VRR –přijaté usnesení VRR/33/238/2008 ze dne 14. 4. 2008 
- oslovené odbory KÚ předložily na 1. výzvu náměstka hejtmana seznamy projektů v termínu  

do 23. 5. t.r.  
- odpovědnost a garance vedoucího a gestora příslušného odboru 
- seznam obsahuje pouze projekty Královéhradeckého kraje 
- CEP doplnil vazbu na opatření a aktivity PRK 

 
Okruh dotazů členů VRR: 

- prověřit přípravu projektů v oblasti dopravy 
- co je považováno za projekt – charakter je nevyvážený 
- jaký přínos má seznam projektů pro rozvoj kraje 
- jak bude v projektech zohledněna podpora malého a středního podnikání 
- návrh na monitoring projektů 

 
Odpovědi: 
RNDr. Kučerová – u pořízeného seznamu projektů není možné nastavit kritéria, je to ve skutečnosti 
nevyvážené; podklad je dobrý krok pro přípravu 
Mgr. A. Kulhavá – obdobný seznam projektů ze strany oslovených odborů nebyl dosud zpracován, 
jedná se o projekty a projektové záměry, kde kraj je nositelem projektu. Je otázka, v jaké formě 
bude seznam projektů součástí PRK 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRR/35/256/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
    seznam  projektů Programu rozvoje kraje, které budou zvláštní přílohou tohoto dokumentu. 

 
 

K bodu 3.2 
„Návrh vymezení venkovského a městského prostoru Královéhradeckého kraje PRK“  - Bc. 
K. Šimek 
                 
Členové VRR byli informováni o postupu prací, souvisejících s návrhem vymezení venkovského a 
městského prostoru. Bc. Šimek citoval zápis Krajské koordinační skupiny ze dne 19. 5. t.r. KKS 
doporučila vymezit venkov dle ukazatele statutu obce s tím, že za město se budou považovat 
všechny obce se statutem města. Obce, které nemají statut města, ale zároveň splňují některé 
z kritérií pro město budou podrobeny samostatnému rozboru (např. počet obyvatel, občanská 
vybavenost) a na základě výsledku budou zařazeny do městského či venkovského prostoru. 
Městským prostorem je obec, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek. Ostatní jsou 
venkovský prostor. Městský prostor tvoří 56 obcí, venkovský prostor tvoří 392.  

1. Obec má statut města 
2. Obec má více jak 2 000 obyvatel 
3. Její hustota obyvatel je vyšší než 150 obyvatel /km2 a současně hodnota souhrnného 

indikátoru je vyšší než 190 bodů. Ostatní obce tvoří venkovský prostor. 
 
Z věcné diskuze vyplynulo, že za praktické a významné kriterium by měl být počet obyvatel nikoliv 
rozloha. V podstatě všechny tři varianty nejsou ideální. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
   
 
USNESENÍ VRR/35/257/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
     a souhlasí s návrhem definice vymezení venkova Krajské koordinační skupiny: 

1. Obec má statut města 
2. Obec má více jak 2 000 obyvatel 
3. Její hustota obyvatel je vyšší než 150 obyvatel /km2 a současně hodnota souhrnného 

indikátoru je vyšší než 190 bodů. Ostatní obce tvoří venkovský prostor. 
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K bodu 3.3 
„Specifické oblasti kraje“, - Bc. K. Šimek 
 
V souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, která je v současné době v procesu schvalování a 
Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje bylo přistupováno k vymezení specifických 
oblastí kraje. PRK by měl vymezit specifické oblasti; (slovo specifické je širší pojem než 
problémové a obsahuje mimo jiné i oblasti a osy rozvojové). 
 
Okruh dotazů členů VRR: 

- zda je území Královéhradeckého kraje specifickým územím (vazba na hranice 
s Pardubickým      krajem) 

- jak jsou specifikována „bílá místa na mapě“ kraje  
- polemika nad pojmem „rozvojové oblasti“ 

 
Odpovědi: 
- bílá místa na mapě kraje byla podrobena specifickým hodnotícím kritériím a tato území byla 
  definována jako „obce s vyváženým rozvojovým potenciálem“– podrobná specifikace  
   na webových stránkách uvedených v pozvánce; vazba na indikátory specifických kritérií 
   (geografická a sociologická kriteria, např. rozpočtové určení daní, nezaměstnanost apod.). Jedná  
   se o odborný podklad, vycházející z měřitelných hodnot 
- mapka znázorňuje pouze specifické a rozvojové oblasti, nikoliv republikové potřeby (vazba na 
   potřeby komunikací) 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 3 
 
 
USNESENÍ VRR/35/258/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
 a souhlasí s návrhem specifických oblastí kraje. 
 

                    
K bodu 4. 
Představení obce Libčany – Jiří Polák, starosta obce 
 
Členy VRR  a hosty přivítal pan starosta Jiří Polák. Seznámil přítomné s historií a současností obce. 
Informoval o zpracovaném plánu strategického rozvoje obce, o přeshraniční spolupráci s Francií.   
Po té následovala prohlídka obce  – výstava – pamětní síň V. Sedláčka a M. Kopeckého na obecním 
úřadu, prohlídka ZŠ, MŠ, knihovny a Bonsaj centra (proslulé po celém světě). Byla zmíněna 
informace o sídlících firmách v obci Libčany s vazbou na zaměstnanost místních občanů, dále pak 
činnost místních spolků, apod. 
 
Bez usnesení. 
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K bodu 5.1. 
Informace o poskytnutých finančních prostředcích z MV ČR – hasiči – Mgr. A. Kulhavá. 
 
Mgr. A. Kulhavá informovala členy VRR o finanční částce ve výši 8,0 mil. Kč, která byla 
poskytnuta na účet krajského úřadu – posílení rozpočtu z MV ČR  a následně převodem na kapitolu 
39. Tato částka je určena na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí. Jedná se 4 druhy smluv v rozsahu cca 150 kusů za rok. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRR/35/259/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
    informaci o poskytnuté finanční částce ve výši 8,0 mil. Kč z MV ČR na kapitolu 39 na 

pokrytí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 
 
 
 
K bodu 5.2. 
Stanovení termínu jednání VRR v 09/2008 – Mgr. Mojžíš 
 
Předseda VRR Mgr. Mojžíš navrhl řádné jednání VRR na den 24. 9. 2008. Tomuto jednání bude 
předcházet mimořádné jednání VRR – termín bude upřesněn.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRR/35/260/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
    termín jednání VR dne 24. 9. 2008. 
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K bodu 5.3. 
Schválení návrhu mimořádných odměn za práci ve VRR – Mgr. Mojžíš. 
 
Předseda VRR Mgr. Mojžíš přednesl návrh mimořádných odměn pro občany za práci ve Výboru 
pro regionálního rozvoj Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2008. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 10 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRR/35/261/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
 
I.  S o u h l a s í  
    s návrhem mimořádných odměn pro občany za práci ve Výboru pro regionální rozvoj 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2008.  
 
 
 
 
 
 
Předseda VRR: Mgr. Libor Mojžíš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Vlasák                                                ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                       ………………………… 


