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Zápis 
z   36. jednání Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného  dne 10.6. 2008 od 13:30 hodin ve Vrchlabí v salonku Hotelu  Gendorf 

 
 
 
 
Přítomni :   Jaromír Kratěna, Věra Hlostová, Ing. Jan Sobotka, Miloslav Mrština, František Škvařil  
 

  
Omluveni:   Jan Machek, Mgr. Libor Mojžíš, Vladimír Bukovský, Ivo Plecháč, Ing. Petr Kebus,  
                     Mgr. Karel Petránek, Jaroslav Štefek, Jiří Gangur 
 
 
Přizváni  :   Mgr.A. Martina Kulhavá, Ing. Vlasta Kratochvílová, Mgr. Michal Vávra 
 
 
Program: 
 
1. Přivítání, schválení programu, účasti hostů, ověřovatele zápisu 
2. Kontrola plnění usnesení 
3. Projednání návrhu "Postupu schvalování, předkládání a financování projektů do OP" 
4. Návrh témat grantových programů pro rok 2009 
5. Informace z oddělení CR 
6. Různé 
 
 Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje. 

Ověřovatelem zápisu byl určen:  Miloslav Mrština 
 

Zápis z 35. jednání Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 
13.5. 2008  byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy výboru. 

 
 
 
Schválení programu jednání Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého  
kraje. 
 
Předseda výboru požádal o rozšíření programu. 
 
Ø program rozšířit o body: 
§ č.   
 

Ø z programu vypustit  body: 
§ č.   

 
 

Hlasování: Pro:     
  Proti: 
  Zdržel se : 
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K bodu 1. 
Přivítání, schválení programu, účasti hostů, ověřovatele zápisu  
 
Toto zasedání výboru bylo výjezdní. Výbor se sešel ve Vrchlabí  
 
11:00 - přivítání v malé zasedačce MÚ Vrchlabí - zámek  
11:15 - prohlídka regionálního TIC na radnici  
11:30 - procházkou okolo čp. 210 (krátká informace o projektu revitalizace objektu na RTIC)  
            přesun do kláštera (prohlídka muzea - potoka v suterénu -  nejzajímavější  část    expozice),   
            následně prohlídka klášterního kostela  
12:30 - pracovní oběd v salonku Hotelu Gendorf - prezentace činnosti Svazku Krkonoše –  
            regionální OCR 
 
Od 13:30 zahájil výbor jednání. Výbor se nesešel v usnášeníschopném počtu členů. Byl 
odsouhlasen program, účast hostů a ověřovatel zápisu. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  
         Proti  -  
         Zdržel se -  
 
 
K bodu 2. 
Kontrola plnění usnesení  
Proběhla kontrola usnesení z 35. jednání výboru. Při kontrole usnesení VCR/5/20/2008 týkajícího 
se  grantových programů pro rok 2008 upozornila vedoucí odboru na změny, které nastaly od 
posledního jednání výboru. Došlo k úpravě rozšířených  2 grantových  titulů, navržených a následně 
projednaných na posledním jednání výboru. U grantového programu „Podpora marketingových 
aktivit v oblasti cestovního ruchu“  došlo ke snížení  alokované finanční částky z původních 
900 000,- Kč na 522 000,- Kč, druhý grantový program „Značení a dopravní infrastruktura 
lyžařských běžeckých tratí, pěších turistických tras, naučných stezek a hipostezek v KHK“  byl 
zrušen. Nevyčerpaná částka určená pro grantové programy ve výši 1 133 000,- Kč bude poskytnuta  
na účelové dotace následovně : 

a) městu Nové Město nad Metují na pořízení cyklovleku ve výši 200.000,- Kč 
b) městu Hořice na projekt „Propagace města Hořice“ ve výši 500.000,- Kč 
c) obci Potštejn na pořádání celorepublikového setkání pohádkových říší ČR ve výši 433.000,- 

Kč      
Přítomní členové výboru s tímto řešením nesouhlasí a požádali předsedu o projednání svého 
stanoviska s 1. náměstkem hejtmana, případně v Zastupitelstvu kraje. 
         
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  
         Proti  -  
         Zdržel se -  
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K bodu 3. 
Projednání návrhu "Postupu schvalování, předkládání a financování projektů do  OP"  
Výbor se seznámil s materiálem, který předložila Ing. Nováková z odboru evropských záležitostí a 
mezinárodních vztahů a souhlasí s „Postupem schvalování, předkládání a financování projektů do 
Operačních programů“. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  
         Proti  -  
         Zdržel se -  
 
 
 
K bodu 4. 
Návrh témat grantových programů pro rok  2009  
Bod č. 4 byl z důvodu malého počtu členů výboru stažen z programu jednání. Předseda výboru 
požádal vedoucí oddělení CR paní Ing. Kratochvílovou, aby vyzvala managery OCR k předložení 
svých návrhů na granty. Výbor se tímto bodem bude zabývat  na svém nejbližším dalším zasedání. 
Ne dříve, než budou známa stanoviska managerů OCR a oddělení CR KHK.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  
         Proti  -  
         Zdržel se -  
 
 K bodu 5. 
Informace z oddělení CR  
 
1. Ing. Kratochvílová informovala přítomné o chystaném setkání (konec června, začátek července)  
    s OCR, kde bude jedním z projednávaných témat – granty 2009 
 
2. 26. května bylo doručeno od MŽP ČR souhlasné stanovisko  k návrhu Programu rozvoje CR 
    Královéhradeckého kraje za dodržení určitých podmínek . Tím došlo k ukončení zpracování  
    PRCR KHK. Program byl předložen do Rady KHK a nyní půjde ke schválení do Zastupitelstva     
    KHK 19. 6. 2008.  
    Po schválení by se začalo s realizací -  prvořadý úkol - vyřešit organizaci CR 
 
3. Došlo k dohodě mezi krajem Libereckým a Královéhradeckým  ve věci týkající se spolupráce 
    obou krajů v oblasti cestovního ruchu . Proti  původně předloženému materiálu byly provedeny  
    menší úpravy 

• nebude se jednat o smlouvu, ale memorandum.  
• součástí memoranda nebude protokol. 

Materiál  je doporučen Radou  KHK  i Radou Libereckého kraje ke schválení Zastupitelstvu.  
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  
         Proti  -  
         Zdržel se -  
 
K bodu 6. 
Různé  
Určení termínů zasedání Výboru pro cestovní ruch na II. pololetí 2008: 
  9. září 2008 – nebude výjezdní! 
14. října 2008 – výjezdní (Náchod – Hotel Vyhlídka“) 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  
         Proti  -  
         Zdržel se -  
 
  
 

 
 

Vzhledem k tomu, že program 36.   jednání Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje  byl vyčerpán, ukončil předseda výboru jednání  v 15:30 hodin.  
 
Příští jednání výboru bude dne  9.9. 2008  ve 13:00 hodin. 

 
 
 
 
 
 

 
        předseda výboru  
  
 
 
 
 
 

Ověřovatel zápisu: jméno     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
  
Zapisovatelka: jméno     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  


