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Zápis 
z  mimořádného  36. jednání  Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, konaného  dne 18. 8. 2008 od  9,00 hodin v  zasedací místnosti rady 
N2 903 v budově KÚ 

 
Přítomni : Mgr. Mojžíš,  J. Bezdíček, Ing. Horynová,  Ing.  Svatý, CSc.,  Ing. Kubíček, 
J. Gangur,  Ing. Ruml,                    
Omluveni: V. Fieb, Mgr. Špringer, M. Vlasák,  MUDr. Trpák, Bc. Klíma, Ing. arch. V. Šilhánková 
Nepřítomni:  
Přizváni: H. Dohnálek - omluven, Ing. A. Nováková – omluvena, Ing. Špelda, Ing. Háp, 
                 Mgr.A.Kulhavá,  Ing. Roman, P. Mucha, Mgr. Vomočilová,   R. Fodorová                  
                  
                   
Program:  
 
  1.  Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů, 

určení ověřovatele zápisu.  
  2.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru.  
  3. Návrh dotačních titulů na rok 2009 včetně alokovaných částek – Mgr. Mojžíš, Mgr. A. 

Kulhavá 
RRD 200901      Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu 
RRD 200902      Profesionalizace svazků obcí 
RRD 200903      Pořízení, aktualizace a digitalizace ÚP do 2000 obyvatel 
RRD 200904      Vybavení svazků obcí základní technikou 
RRD 200905      Program podpory cisternové techniky 
RRD 200906      Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
RRD 200907A   Podpora cyklodopravy na území Královéhradeckého kraje 
RRD 200907B   Podpora Stezek pro rekreační a terénní cyklistiku – singltreky 
RRD 200908    Obnova válečných hrobů a pietních míst 
Účelová dotace  Podpora Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje 
Účelová dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy  Slezska  Krajské Sdružení  
                          Královéhradeckého kraje 

  4. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013  a  Zásady 
poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 
2009 – informativně -  Mgr. Mojžíš,  Mgr. A. Kulhavá 
 
 

  5.  Rozdělení disponibilních prostředků POV na rok 2008 – 2,0 mil. Kč – informativně – 
Mgr. Mojžíš 

  6. Schválení účelové dotace – zakoupení hasičského auta za 190 000,- Kč obec Suchý 
Důl – Mgr. Mojžíš, Mgr. A. Kulhavá 

  7. Revokace usnesení VRR/35/259/2008 
  8.   Smlouva se společnosti Hydrosoft Veleslavín – zpracování vyhlášek ÚPD a  
        závazných částí jejich textových zpráv do formátů vhodných pro jejich začlenění  
       do aplikace Pasport ÚPD – Ing. Háp 
 9. Informace k Integrovanému operačnímu programu (dále jen IOP) a smlouva  
       s CEP, a.s. na administraci začlenění projektů Královéhradeckého kraje do IOP 
       za účelem jejich financování z prostředků strukturálních fondů EU- Ing. Háp 
10. Různé: 

     10.1. Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje – aktuální informace 
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              o  projektu – Mgr. A. Kulhavá 
    10.2. Výběrové řízení na aktualizaci „Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého 
             kraje“ – Mgr. A. Kulhavá 
    10.3. Výběrové řízení na aktualizaci „Územně energetické koncepce“-  
             Mgr. A.Kulhavá 
   10.4. Dotace Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje – aktuální 
             informace – Mgr. A. Kulhavá 
  10.5. Informace o personálních změnách na oddělení regionálního rozvoje  -  
           Mgr. A. Kulhavá 
 

 
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 o  bod : 
Informace o požadavku příjemců dotace – cyklobusy – navýšení ceny dopravní obslužnosti – P. 
Mucha. 
 
 
Ověřovatel zápisu byl určen: Ing. RSDr. Otakar Ruml 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7  
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRR/36/263/2008   
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: Ing. RSDr. Otakara Rumla 
   
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru.  
 
Předsedou VRR bylo konstatováno plnění předchozích usnesení bez připomínek.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
                  Pro : 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRR/36/264/2008   
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. 
 
Návrh dotačních titulů na rok 2009 včetně alokovaných částek – Mgr. Mojžíš, Mgr. A. 
Kulhavá 
RRD 200901      Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu 
RRD 200902      Profesionalizace svazků obcí 
RRD 200903      Pořízení, aktualizace a digitalizace ÚP do 2000 obyvatel 
RRD 200904      Vybavení svazků obcí základní technikou 
RRD 200905      Program podpory cisternové techniky 
RRD 200906      Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
RRD 200907A   Podpora cyklodopravy na území Královéhradeckého kraje 
RRD 200907B   Podpora Stezek pro rekreační a terénní cyklistiku – singltreky 
RRD 200908    Obnova válečných hrobů a pietních míst 
Účelová dotace  Podpora Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje 
Účelová dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy  Slezska  Krajské Sdružení  
                          Královéhradeckého kraje 
 
Členové VRR obdrželi v elektronické podobě návrh dotačních programů administrovaných 
oddělením RR na rok 2009 včetně alokovaných částek – přehled v přiložené tabulce č. 2. Jednotlivé 
dotační tituly byly posouzeny odborem EZ. Bližší komentář přednesl Ing. Špelda. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRR/36/265/2008   
Výbor pro regionální rozvoj 
 
 
I.  B e r e  n a  v ě d o m í 
 Předložený návrh dotačních programů na rok  2009 administrovaných oddělením 

regionálního rozvoje včetně alokovaných částek.  
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II.  D o p o r u č u j e 
   1. Předložený návrh dotačních programů na rok 2009 administrovaných oddělením regionálního 

rozvoje včetně alokovaných částek, tj. celkem 15,1 mil. Kč  ke schválení Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje v plném rozsahu. 
 

  
   2. Navýšení finanční částky v průběhu roku 2009 na požadovanou částku 43,1 mil. Kč na 

dofinancování nepokrytých dotačních titulů. 
 
 
 
K bodu 4. 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013  a  Zásady 
poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 – 
informativně -  Mgr. Mojžíš,  Mgr. A. Kulhavá 
 
Předseda výboru informoval přítomné o aktualizaci Programu obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje, který se stal pro nadcházející období 2009 – 2013 samostatným dokumentem. Součástí POV 
KHK jsou Zásady poskytování dotací z tohoto programu na rok 2009, které byly z podnětu KVV 
POV doporučeny částečně upravit  v dt 3 – integrované projekty a v dt 5 – vzdělávání. Hodnotící 
kriteria byla upravena včetně návrhu možností získání bodů v jednotlivých dotačních titulech. Pro 
rok 2009 je navrženo 5 dotačních titulů. Nebyl navrhován dt 6 – kofinancování projektů. Přílohou 
materiálu je pracovně  metodická pomůcka pro žadatele, pro vymezení obsahu pojmu „investiční – 
neinvestiční“ charakter akce. Navrženým dokumentem se dne 18.8.2008 bude zabývat KVV POV. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRR/36/266/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
    Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013  a  Zásady 

poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009. 
 
II.      D o p o r u č u j e 
    Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013  a  Zásady 

poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 
včetně alokované částky 45,0 mil. Kč ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.  
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K bodu 5. 
Rozdělení disponibilních prostředků POV na rok 2008 – 2,0 mil. Kč – informativně – Mgr. 
Mojžíš 
                 
Předseda VRR informoval o rozdělení disponibilních prostředků v POV. Zrekapituloval, že 
v letošním roce bylo v POV navýšeno 5,0 mil. Kč z výsledku hospodaření za rok 2007, tj. na  50,0 
mil. Kč. Alokovaná částka na rok 2009 je 45,0 mil. Kč. Zmiňované 2,0 mil Kč jsou z dt 6 – 
kofinancování projekt, kde v letošním roce nebyla uplatněna žádná žádost. V současné době přes 
další zaslané požadavky budou rozdělovány prostředky pouze z nedočerpaných nebo vrácených 
finančních prostředků. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro : 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
   
 
USNESENÍ VRR/36/267/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
 Rozdělení disponibilních prostředků POV na rok 2008 – 2,0 mil. Kč. 

 
 
II.      D o p o r u č u j e 
    Rozdělení disponibilních prostředků POV na rok 2008 ve výši  2,0 mil. Kč ke 

schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.  
 
 
K bodu 6. 
Schválení účelové dotace – zakoupení hasičského auta za 190 000,- Kč obec Suchý Důl – Mgr. 
Mojžíš. 
 
Předseda VRR informoval přítomné členy o zaslané žádosti obce Suchý Důl s požadavkem 
schválení účelové investiční dotace na zakoupení hasičského auta  AVIE 30 od obce Havlovice ve 
výši 190 000,- Kč. Obec Suchý Důl má již zastaralou hasičskou techniku typ SAVIEN z roku 1969 
ve velmi špatném stavu. SDH je největší organizací v obci a přeshraniční spolupráci s Polskem 
v zajištění likvidace lesních požárů na území Broumovských stěn a Stolových hor.                     
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
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USNESENÍ VRR/36/268/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
 Žádost obce Suchý Důl na poskytnutí účelové investiční dotace  na zakoupení hasičského 

auta ve výši 190 000,- Kč.  
 
II.  D o p o r u č u j e 
    Žádost obce Suchý Důl na poskytnutí účelové investiční dotace  na zakoupení hasičského 

auta ve výši 190 000,- Kč ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.  
 
 
 
K bodu 7. 
Revokace usnesení VRR/35/259/2008 
 
Vedoucí odboru RR Mgr. A. Kulhavá na vyžádání odboru ÚP citovala nových návrh usnesení, 
týkající se PRV – návrh specifických oblastí kraje, kdy bylo doplněno do textu „… a rozvojových“. 
Celé znění: VRR bere na vědomí a souhlasí s návrhem specifických a rozvojových oblastí kraje. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 3 
 
 
USNESENÍ VRR/36/269/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
  Revokaci usnesení souhlasí  s novým zněním  - s návrhem specifických  a rozvojových  

oblastí kraje. 
 
 
 
 
K bodu 8. 
Smlouva se společnosti Hydrosoft Veleslavín – zpracování vyhlášek ÚPD a závazných částí 
jejich textových zpráv do formátů vhodných pro jejich začlenění do aplikace Pasport ÚPD – 
Ing. Háp 
 
Členům VRR byla zaslána v elektronické podobě informace ke Smlouvě se společností Hydrosoft 
Veleslavín na zpracování vyhlášek ÚPD a závazných části jejich textových zpráv do formátů 
vhodných pro jejich začlenění do aplikace Pasport ÚPD. Písemnou informaci doplnil Ing. Háp. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRR/36/269/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
    Smlouvu se společností Hydrosoft Veleslavín – zpracování vyhlášek ÚPD a závazných částí 

jejich textových zpráv do formátů vhodných pro jejich začlenění do aplikace Pasport ÚPD – 
 
 
K bodu 9. 
Informace k Integrovanému operačnímu programu (dále jen IOP) a smlouva  s CEP, a.s. na 
administraci začlenění projektů Královéhradeckého kraje do IOP  za účelem jejich 
financování z prostředků strukturálních fondů EU- Ing. Háp 
 
Bližší informace k Integrrovanému operačnímu programu sdělil Ing. Háp. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ VRR/36/270/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
 
I.  B e r e   n a   v ě d o m í 
    Informace k Integrovanému operačnímu programu (dále jen IOP) a smlouva  s CEP, a.s. na 

administraci začlenění projektů Královéhradeckého kraje do IOP  za účelem jejich 
financování z prostředků strukturálních fondů EU. 

 
 
K bodu 10. 
 
Různé – Mgr. Kulhavá, P. Mucha 
10.1. 
Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje – aktuální informace o projektu. 
10.2. 
Výběrové řízení na aktualizaci „Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje“  
10.2.  
Výběrové řízení na aktualizaci „Územně energetické koncepce“ 
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10.4. 
Dotace Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje. 
 
10.5. 
Informace o personálních změnách na oddělení regionálního rozvoje.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
   Hlasování: 
                  Pro: 7 
                  Proti: 0 
                  Zdržel se: 0 
 
USNESENÍ VRR/36/271/2008   
Výbor pro regionální rozvoj  
 
 
I.  B e r e  n a   v ě d o m í 
   Aktuální informace týkající se Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje; 

Výběrového  řízení na aktualizaci „Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje; 
Výběrového řízení na aktualizaci „Územně energetické koncepce“; Dotace Krajské 
hospodářské komoře Královéhradeckého kraje; Informace o personálních změnách na 
oddělení regionálního rozvoje.  
 
 
 
 
 
 

Rozšířený program o  bod : 
Informace o požadavku příjemců dotace – cyklobusy – navýšení ceny dopravní obslužnosti – P. 
Mucha. 
Po prezentaci materiálu, týkajícího se navýšení ceny dopravní obslužnosti příjemcům dotace na 
cyklobusy byla jednoznačně zamítnuta. 
 
 
 
 
 
 
Předseda VRR: Mgr. Libor Mojžíš                                                  ………………………… 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. RSDr. Otakar Ruml                                    ………………………… 
 
Zapisovatelka: Renata Fodorová                                                      ………………………… 


