
 
ZÁPIS 

z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
konaného dne 30.03.2015 

 
 
Přítomno:   43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
   JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
   vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
   zástupci veřejnosti a sdělovacích prostředků 
 
Omluveni:   MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA 
   Ivan Vodochodský 
   PaedDr. Josef Lukášek – dřívější odchod 
 

- prezenční listiny tvoří přílohu zápisu 
 
 
 
P r o g r a m : 
 
  1.  Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje  
  2.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
  3.  Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
  4.  Projednání návrhu na udělení Záslužných medailí KHK u příležitosti Dne kraje 8.5.2015  
  5.  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. února 2015 č. 97 k návrhu zabezpečení 

investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení 
veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu  

  6.  Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014  
  7.  Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015  
  8.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí bezúročné investiční půjčky z rozpočtu 

Královehradeckého kraje ze dne 14. 2. 2011 a k Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2012 
  9.  Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2015  
  10.  Schválení návrhu nové společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o.  
  11.  Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných 

čipových karet IREDO za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 společnosti OREDO s.r.o.  
  12.  Návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“  
  13.  Schválení návrhů smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

Hasičskému záchrannému sboru KHK a Centru služeb pro silniční dopravu  
  14.  Schválení návrhu dohody o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na akci "CIAF 2015"  
  15.  Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Povodňové škody II/325-023 

Rudník - Arnultovice - oprava mostu" v k. ú. Arnultovice, obec Rudník  
  16.  Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Povodňové škody II/323-022 

Arnultovice - Rudník" v k. ú. Arnultovice, obec Rudník  
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  17.  Návrh smlouvy o poskytnutí dotaze z rozpočtu Královéhradeckého kraje Gardě města 
Hradec Králové na projekt akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866  

  18.  Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vydání publikace o Kuksu  
  19.  Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění činností obecně prospěšných 

společností v roce 2015  
  20.  Návrh Smluv o poskytnutí dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2015  
  21.  Návrh Dodatků č. 1 Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2015  
  22.  Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na kulturní akce s 

trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2015  
  23.  Návrh uzavření smluv o dotacích na individuální projekty  
  24.  Návrh na poskytnutí dotací Revitalizaci Kuks o.p.s.  

– projednávání předřazeno před bod č. 23 
  25.  Návrh schválení změn v projektu obce Adršpach, podpořeném dotací z rozpočtu KHK  
  26.  Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pro město Janské Lázně  
  27.  Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje podané do dotačního 

programu 15POV01 a 15POV02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Královéhradeckého kraje se žadateli o dotaci v programu 15POV01 a 15POV02 
navrženými k poskytnutí dotace  

  28.  Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova 
a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015  

  29.  Změna charakteru dotace poskytnuté obcí Tutleky  
  30.  Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových 

projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

  31.  Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2015  
  32.  Projekt „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2015  
  33.  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje městu 

Kostelec nad Orlicí k úhradě nákladů vynaložených na kofinancování a úhradu 
nezpůsobilých výdajů projektu „Vodní zdroj Třebechovice po Orebem – realizace 
doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik lokality znečištěné atrazinem“  

  34.  Schválení 1. dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
č. ES 02228 ze dne 2.9. 2014 (na realizaci projektu s názvem „Jetřichov – Pasa, sanační 
zásah“)  

  35.  Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2811/2010 ze dne 26. 7. 2010 (k 
úhradě kofinancování a administrace dotace z Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP) „Stará ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění“  

  36.  Prominutí vrácení části dotace obci Hřibiny - Ledská  
  37.  Prominutí vrácení části dotace obci Hněvčeves  
  38.  Změna č. 35/2015 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  39.  Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovy Na 

Třešňovce – projednávání zařazeno za bod č. 7 
  40.  Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2015  
  41.  Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 

plnění závazku veřejné služby na rok 2015- Horská služba, o.p.s.  
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  42.  Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby 
z minulých let  

  43.  Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s 
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové na rok 2015  

  44.  Návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje  

  45.  Návrh na darování nepotřebného movitého majetku - sanitních vozidel  
  46.  Žádost města Opočno o podporu nákupu digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v 

Opočně  
  47.  Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 

ZK/13/815/2014  
  48.  Regionální sektorová dohoda pro obor textilní a oděvní výroby pro kraj Královéhradecký  
  49.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2013/2014  
  50.  Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství)  
  51.  Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2015  
  52.  Realizace projektu "Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"  
  53.  Investiční záměr - Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren, Opletalova 334/2, Hradec 

Králové  
  54.  Příprava zadávacího řízení a návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Poskytování 

tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní 
společnosti“, pro období let 2015 – 2019 – staženo z programu 

  55.  Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého 
kraje, které realizují projekty z Operačního programu Životní prostředí (50. a 60. výzva)  

  56.  Informace o stavu žádosti a schválení způsobu financování programu "Zlepšení dopravní 
obslužnosti na česko-polském příhraničí v oblasti Bystřických a Orlických hor", 
PL.3.22/1.1.00/14.04235  

  57.  Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Hanou 
Keslerovou v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - 
Kvasiny"  

  58.  Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Milenou 
Noskovou a panem Bohušem Noskem v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny"  

  59.  Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Jiřinou 
Oubrechtovou v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - 
Kvasiny"  

  60.  Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Jiřinou 
Oubrechtovou a panem JUDr. Josefem Oubrechtem v rámci "Rozšíření průmyslové zóny 
Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  

  61.  Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem Janem 
Ješinou v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  

  62.  Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem 
Miroslavem Daňkem v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice 
- Kvasiny"  

  63.  Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Annou 
Hlaváčkovou v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - 
Kvasiny"  
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  64.  Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem Karlem 
Jelínkem v rámci "rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  

  65.  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí darovací Rozšíření železničního přejezdu v rámci 
stavby "Rekonstrukce silnice III/3023 - Teplice nad Metují"  

  66.  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby "II/501 
Lázně Bělohrad, Kotykova alej" v k. ú. a obci Lázně Bělohrad  

  67.  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Most ev. č. 
28434-1 Šárovcova Lhota" v k. ú. a obci Šárovcova Lhota  

  68.  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby "II/501 
Hamerský Mlýn - Dolní Nová Ves včetně mostů ev. č. 501-002, 501-003 a 501-004" v k. ú. 
Dolní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad  

  69.  Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce 
Královéhradeckého kraje v roce 2015 - odvětví zdravotnictví, 3. změna  

  70.  Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje 
a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2015, odvětví školství - 2. úprava  

  71.  Návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Staré Město a obci Trutnov, okr. Trutnov  
  72.  Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. a obec Kopidlno  
  73.  Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Chvaleč, okr. Trutnov  
  74.  Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Hořenice, okr. Náchod  
  75.  Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov  
  76.  Návrh na darování pozemků v k.ú. Syrovátka, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce 

Syrovátka  
  77.  Návrh na darování pozemků v k.ú. Lužec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, do vlastnictví 

obce Lužec nad Cidlinou  
  78.  Návrh na darování pozemku v k.ú. Albrechtice nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou, 

do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí  
  79.  Návrh na darování pozemku v k.ú. Horní Teplice, okr. Náchod, do vlastnictví města Teplice 

nad Metují  
  80.  Návrh na darování pozemků v k.ú. Osenice, okr. Jičín, do vlastnictví obce Dětenice  
  81.  Návrh na darování st.p.č. 67/2 v k.ú. Trubějov  
  82.  Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Železnice městu Železnice  
  83.  Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí 

do majetku obce Albrechtice nad Orlicí  
  84.  Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Borohrádek do majetku města Borohrádek  
  85.  Návrh na darování nemovitých věcí v k. ú. a obec Nová Paka městu Nová Paka  
  86.  Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemku - 

darování části silnice III/3026 v k.ú. Křinice  
  87.  Návrh na příjem daru od obce Úlibice - pozemku v k. ú. a obci Úlibice  
  88.  Návrh na příjem daru od společnosti A+R s.r.o.- pozemku v k. ú. a obci Týniště nad Orlicí  
  89.  Návrh na příjem daru od obce Bartošovice v Orlických horách - pozemků v k. ú. a 

obci Bartošovice v Orlických horách  
  90.  Návrh na příjem daru od města Borohrádek - pozemku v k. ú. a obci Borohrádek  
  91.  Návrh na příjem daru od obce Synkov-Slemeno, pozemku v k. ú. Slemeno u Rychnova nad 

Kněžnou a obci Synkov-Slemeno  
  92.  Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. a obci Hronov od společnosti TREI Real Estate 

Czech Republic s.r.o. Praha  
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  93.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Radkyně a obci Nová Paka od ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje  

  94.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Vysoká nad Labem od ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje  

  95.  Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí III/2997 v k.ú. 
Pouchov, v k.ú. Piletice a v k.ú. Rusek a obci Hradec Králové z vlastnictví  Ministerstva 
obrany ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje  

  96.  Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obec Rychnov nad Kněžnou  
  97.  Návrh na odstranění stavby v k. ú. a obec Nechanice  
  98.  Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
  99.  Návrh dražební vyhlášky  
  100.  Návrh na postup v případě konání opakované dražby  
  101.  Návrh na zprostředkování prodeje nemovitostí formou dobrovolné veřejné dražby  
  102.  Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
  103.  Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje s platností od 1.4.2015  
  104.  Souhlas se zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení VOŠ – Tlumočnictví 

českého znakového jazyka – projednávání zařazeno za bod č. 4 
  105.  Pravidla pro projednávání individuálních dotací (ve sportovním výboru) 
 
Diskuse 
 
 
20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil v 10:00 hodin Bc. Lubomír Franc, 
hejtman Královéhradeckého kraje. V úvodu uvítal všechny přítomné, včetně hostů, omluvil členy 
zastupitelstva, kteří se nemohli zasedání účastnit.  
 
Poté Bc. Lubomír Franc: 

• informoval členy zastupitelstva o obsahu materiálů, které obdrželi před zasedáním, 
• konstatoval, že za skrutátorky byly vedoucím odboru vnitra a krajský živnostenský úřad 

určeny Michaela Klimešová, Naďa Luňáčková, Andrea Olšáková, Lucie Javůrková, 
pracovnice krajského úřadu, 

• určil za zapisovatelku Ivanu Nesvačilovou, pracovnici organizačního oddělení odboru vnitra 
a krajský živnostenský úřad, 

• konstatoval, že v sále je přítomno 41 členů zastupitelstva – 20. zasedání je 
usnášeníschopné (během zasedání se dostavili další 2 členové zastupitelstva, celkový počet 
43 zastupitelů), 

• informoval, že zápis z 19. zasedání byl ověřen ověřovateli Josefem Duškem a Mgr. 
Martinou Berdychovou bez připomínek, ze strany zastupitelů nebyly rovněž vzneseny 
námitky. 
 

• Předložil návrh na složení návrhové komise:  
předseda komise – PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 
členové komise – Helena Rezková, Mgr. Petr Adámek 
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1. hlasování: 
PRO  40 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1 

 
Návrh byl přijat. 

 
• Předložil návrh na ověřovatele zápisu – Ing. Vladimír Záleský, MUDr. Leoš Voborník 

 
2. hlasování: 
PRO  41 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 

 
Návrh byl přijat. 
 

• Předložil návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  

Předložený program 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl Radou 
Královéhradeckého kraje doporučen ke schválení usnesením RK/8/324/2015 ze dne 09.03.2015. 
 
Návrh programu byl následně rozšířen o bod č.  
  103.  Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje s platností od 1.4.2015  
 
V návrhu programu byl upraven název bodu č. 8 
Původní název:  
Návrh na převod bezúročné půjčky poskytnuté Benediktinskému opatství sv. Václava v Broumově 
na finanční dar 
Nový název: 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí bezúročné investiční půjčky z rozpočtu Královehradeckého 
kraje ze dne 14. 2. 2011 a k Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2012 
 
Mgr. Martina Berdychová 
požádala o rozšíření programu o bod č. 
   Souhlas se zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení VOŠ – Tlumočnictví 

českého znakového jazyka  
bod zařadit v projednávání za bod č. 4 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. 
požádal o rozšíření programu o bod č. 
   Průjezd armády USA  
bod zařadit v projednávání jako bod č. 6 
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JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. 
požádal o rozšíření programu o bod č. 
   Pravidla pro projednávání individuálních dotací (ve sportovním výboru)  
bod zařadit v projednávání jako bod č. 7 
 
PaedDr. Josef Lukášek  
požádal o předřazení bodu č. 39 Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Domovy Na Třešňovce 
v projednávání za bod č. 7 
 
Josef Dvořák 
požádal o zařazení nově požadovaných bodů na konec připraveného programu (aby bylo 
zachováno číslování bodů programu), poté si může příslušný člen zastupitelstva požádat o jejich 
předřazení (nelze v tuto chvíli měnit čísla materiálů, nebylo by možné se v nich dále orientovat) 
 
RSDr. Ing. Otakar Ruml – požádal o přestávku na poradu politických klubů 
 
Hlasování o zařazení bodu č.  
   Souhlas se zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení VOŠ – Tlumočnictví 

českého znakového jazyka  
do programu 20. zasedání 
3. hlasování: 
PRO  38 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o zařazení bodu č.  
   Průjezd armády USA Královéhradeckým krajem  
do programu 20. zasedání 
4. hlasování: 
PRO  18 
PROTI     8 
ZDRŽEL SE 13 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o zařazení bodu č.  
   Pravidla pro projednávání individuálních dotací (ve sportovním výboru)  
do programu 20. zasedání 
5. hlasování: 
PRO  41 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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Hlasování o předřazení bodu č.  
  104.  Souhlas se zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení VOŠ – Tlumočnictví 

českého znakového jazyka  
v programu 20. zasedání za bod č. 4 
6. hlasování: 
PRO  42 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o předřazení bodu č.  
  105.  Pravidla pro projednávání individuálních dotací (ve sportovním výboru) 
v programu 20. zasedání za bod č. 7 
7. hlasování: 
PRO  17 
PROTI     3 
ZDRŽEL SE 14 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o předřazení bodu č.  
  39.  Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovy Na 

Třešňovce  
v programu 20. zasedání za bod č. 7 
8. hlasování: 
PRO  42 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o programu 20. zasedání  
9. hlasování: 
PRO  43 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Program 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl schválen. 
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K bodu 1. 
Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje 
 
Předkladatel  
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého 
kraje formou výpisů usnesení. V rámci tohoto bodu jednání podal Bc. Lubomír Franc, hejtman 
Královéhradeckého kraje, informaci o dalších jeho jednáních, schůzkách a setkáních v uplynulém 
období, důležitých pro Královéhradecký kraj.  
 
10. hlasování: 
PRO  41 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1294/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 
  
 
K bodu 2. 
Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena Kontrolní zpráva o plnění usnesení 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za období od 01.01.2003 do 16.03.2015. Za sledované 
období bylo přijato celkem 6819 usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, z toho je 
splněno 5758 usnesení, nesplněno nebo částečně splněno je 123 usnesení. K datu 16.03.2015 byla 
evidována 2 celkově nesplněných usnesení s uplynulým termínem plnění U jednoho usnesení je 
podáno zdůvodnění jeho nesplnění a navržen nový termín jeho plnění, druhé bude na 20. zasedání 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zrušeno. 
 
11. hlasování: 
PRO  42 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1295/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    "Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje" za sledované 

období 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodloužení plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dle důvodové zprávy 
III.  u  k  l  á  d  á   
    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,  

zajistit plnění rozpracovaných usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  věcně 
příslušnými vedoucími odborů 

  termín: 30.04.2015  
   

  
 
K bodu 3. 
Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena korespondence adresovaná Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje za uplynulé období. Korespondence byla předána k řešení členům Rady 
Královéhradeckého kraje (případně gesčně příslušným odborům), kteří za danou oblast odpovídají. 
Současně předložena odpověď na danou korespondenci. 
 
Rozprava: 
 
Ing. Karel Janeček okomentoval námitky občanů města Opočno s navrhovaným řešením „přeložky 
silnice II/298 Opočno“, představil stanovisko Královéhradeckého kraje k řešení „přeložky silnice 
II/298 Opočno“, které je zakomponováno v předložené odpovědi na nesouhlas občanů města 
Opočno. 
 
Ing. Miloslav Plass tlumočil apel obce Žernov, ve kterém obec upozorňuje na nutnost zvýšené 
pozornosti pří přípravě investic v oblasti liniových staveb a tím spojenou organizaci dopravy 
stavbou dotčených obcí. Vzhledem k tomu, že Královéhradecký kraj čeká v letošním roce značné 
množství investic tohoto rázu, domnívá se Ing. Plass, že je vhodné upozornit na případné problémy, 
které mohou vyvstat a mohou tím ohrozit podmínky pro čerpání dotací na investiční akce.  
Ing. Miloslav Plass citoval sdělení starosty obce Žernov – přes obec vede krajská komunikace 
zařazená do kategorie A, komunikace III/3049, která často slouží jako objízdná trasa. Obec Žernov 
se ohrazuje proti častým objížďkám, též proti administrativním úkonům souvisejícím s vydáním 
souhlasu s objížďkou. Obec na základě tohoto jednala s náměstkem hejtmana Královéhradeckého 
kraje, Ing. Karlem Janečkem, na jednání bylo sjednáno, že SÚS Královéhradeckého kraje prověří 
možnost investice do výše citované komunikace III/3049 instalací bezpečnostních prvků (retardér, 
ostrůvek, místa pro přecházení), neboť bezpečností situace na této komunikaci není dobrá. Dosud 
nemá obec Žernov žádnou odezvu. Obec též žádala o dotaci z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na výstavbu chodníků. Nyní je obec Žernov opětovně vyzvána k jednání, 
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na kterém bude projednána objízdná trasa v souvislosti s uzavřením silnice III/3043. Jednání se 
uskuteční dne 31.03.2015, přičemž samotná objízdná trasa má být realizována již k 14.4.2015, 
tudíž se předpokládá souhlasu obce s dotčenou objížďkou bez výhrad, nebuď lhůta na odvolání je 
15 dní.  Starosta obce Žernov tímto poukazuje na systém řešení přípravy dopravních staveb. Pan 
starosta dále ve svém sdělení uvádí, že v případě této objízdné trasy již po poradě s právníkem 
podá návrh na předběžné opatření a tímto stavbu pozastaví.  
Ing. Miloslav Plass uvedl, že tato informace je pro Královéhradecký kraj velmi vážná, tímto 
způsobem se může hájit více obcí v Královéhradeckém kraji a pro Královéhradecký kraj tím může 
dojít k ohrožení investic do dopravních staveb.   
Na základě tohoto podal návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
  u k l á d á   
 1. Ing. Karlu Janečkovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

věnovat zvýšenou pozornost přípravě investic v oblasti liniových staveb, zvláště pak 
organizaci dopravy stavbou dotčených obcí 

 2. Ing. Karlu Janečkovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 
zjednat nápravu v organizaci dopravy u obce Žernov v souvislosti s uzavřením silnice 
III/3043 

 
Jan Birke reagoval na vystoupení Ing. Miloslava Plasse, upozornil na složitou komunikaci s panem 
starostou obce Žernov. 
 
František Vrabec uvedl, že připravenost liniových staveb je naprostém pořádku, dopravní opatření 
jsou připravována dobře. 
 
Ing. Karel Janeček sdělil, že se připraveností dopravních opatření velmi pečlivě věnuje odbor 
dopravy. Vše probíhá v řádných, zákonem stanovených lhůtách. Vyjádřil vůli opětovného jednání 
s panem starostou obce Žernov. 
 
K objízdným trasám vedoucím přes obec Žernov dále diskutovali Bc. Lubomír Franc, Jan Birke a Ing. 
Miloslav Plass. 
 
Hlasování o návrhu Ing. Miloslava Plasse: 
12. hlasování: 
PRO  16 
PROTI     1 
ZDRŽEL SE 23  
 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původním návrhu: 
13. hlasování: 
PRO  38 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1  
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1296/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. nesouhlas občanů města Opočno s navrhovaným řešením "přeložky silnice II/298 Opočno" 

- 1. etapa (příloha č. 1) 
 2. odpověď Ing. Karla Janečka, 2. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, na nesouhlas 

občanů města Opočno s navrhovaným řešením "přeložky silnice II/298 Opočno" - 1. etapa 
(příloha č. 2) 

 3. žádost města Červený Kostelec o finanční příspěvek na spolufinancování akce "Analýza 
rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec" (příloha č. 3) 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje možnosti řešení žádosti města Červený 
Kostelec dle odst. I/3 

   termín: 11.05.2015  
  

 

 
 
K bodu 4. 
Projednání návrhu na udělení Záslužných medailí KHK u příležitosti Dne kraje 08.05.2015  
 
Předkladatel  
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro udělování ceny 
Královéhradeckého kraje formou „Záslužné medaile Královéhradeckého kraje“ se záslužná medaile 
uděluje fyzickým osobám – členům složek Integrovaného záchranného systému 
Královéhradeckého kraje nebo kolektivům zařazeným do Integrovaného záchranného systému 
Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy k rozhodnutí 
doporučení na udělení uvedené ceny na základě návrhů podaných ředitelem Hasičského 
záchranného sboru Královéhradeckého kraje, ředitele Krajského ředitelství Policie ČR, ředitele 
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a starosty Krajského sdružení hasičů 
Královéhradeckého kraje. 
 
14. hlasování: 
PRO  39 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1297/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
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I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    udělení Záslužných medailí Královéhradeckého kraje dle důvodové zprávy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

předat záslužné medaile dle důvodové zprávy 
  termín: 31.05.2015  

   

  
 
K bodu 104. 
Souhlas se zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení VOŠ – Tlumočnictví českého 
znakového jazyka 
 
Předkladatel  
Mgr. Martina Berdychová, členka Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
Mgr. Martina Berdychová představila předkládaný návrh na souhlas se zápisem změny v rejstříku 
škol a školských zařízení, spočívající ve zřízení vyšší odborné školy na Střední škole, Základní škole a 
Mateřská škole, Hradec Králové, Štefánikova 549, (speciální škola pro děti s poruchou sluchu, 
neslyšící) s učebním oborem Tlumočnictví do českého znakového jazyka.  
 
Upozornila, že obdobnou žádost předložila již na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
v listopadu 2014, kdy žádala o schválení zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení 
spočívající ve zřízení této vyšší odborné školy, avšak se zřízením dvou učebních oborů, a to oboru 
pedagogické asistentství – speciální pedagogika a oboru pedagogické asistentství – tlumočník 
českého znakového jazyka. Tento návrh nebyl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje podpořen, 
především z důvodu nedokončeného akreditačního řízení.  
 
Následně bylo akreditační řízení přerušeno a škole bylo doporučeno požádat o zápis prozatím 
jednoho oboru, a to Tlumočnictví českého znakového jazyka. Akreditační řízení na tento obor bylo 
zahájeno dne 22.12.2014 a bude ukončeno nejpozději 13. června 2015. 
 
Mgr. Berdychová dále uvedla, že dne 24.03.2015 proběhlo v prostorách speciální školy 
Štefánikova, Hradec Králové, jednání k problematice tlumočníků českého znakového jazyka za 
přítomnosti zástupce zřizovatele, zástupce ministerstva školství, České školní inspekce, Kanceláře 
ombucmanky, komory tlumočníků, organizace neslyšících, pedagogů této speciální školy, 
neslyšících studentů a jejich rodičů. Na setkání byly vysvětleny důvody vzniku nové vyšší odborné 
školy pro tlumočníky.  
 
Mgr. Martina Berdychová se na základě výše uvedeného obrátila opětovně na členy Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje s žádostí o podporu návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit: 

• zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se Střední školy, Základní 
školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549 
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• zápis vyšší odborné školy s nejvyšším povoleným počtem 28 studentů ve vzdělávacím 
programu Tlumočnictví českého znakového jazyka, denní forma vzdělávání 
s účinností od 01.09.2015 

 
Mgr. Martina Berdychová sdělila, že žádost o změnu v rejstříku škol může být podána i přes 
neukončené akreditační řízení. Dále informovala přítomné o přijetí novely školského zákona, které 
též bude nově více řešit vzdělání tlumočníků českého znakového jazyka.  
 
Rozprava: 
 
Mgr. Táňa Šormová doplnila informaci Mgr. Martiny Berdychové. Žádost o akreditaci byla podána, 
následně byla pozastavena z důvodu změny struktury oborů, nyní je žádán pouze jeden obor, 
změnila se kapacita školy, kapacita oboru, změnil se časový horizont otevírání oboru (původně 1x 
za dva roky, nyní 1x za tři roky), původní návrh nebyl doporučen, nyní je na základě nových 
informací přijatelnější situace, doporučila, aby škola podala na Královéhradecký kraj novou žádost 
o zápis změny v rejstříku škol.  
 
MUDr. Jiří Veselý vyjádřil potěšení nad hledáním řešení v problematice otevření oboru Tlumočník 
českého znakového jazyka. 
 
Ing. Jiří Franc přednesl protinávrh usnesení: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  p  o  d  p  o  r  u  j  e   
    vznik oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka formou zřízení VOŠ na krajem zřizované 

škole Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Radě Královéhradeckého kraje 

přijmout rozhodnutí o žádosti o zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení v 
souvislosti se zápisem VOŠ s nejvyšším povoleným počtem 28 studentů ve vzdělávacím 
programu Tlumočnictví českého znakového jazyka, denní forma vzdělávání, po závazném 
vyjádření akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 
Mgr. Martina Berdychová reagovala na protinávrh usnesení Ing. Jiřího France. Uvedla, že již nyní 
může být zahájen zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení, i přes neukončené akreditační 
řízení, škola by ráda vzdělávala tlumočníky již od září 2015, tímto by byl tento krok uspíšen. 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. se dotázal, zda se přednesené návrhy doplňují, podporují či vylučují.  
 
Mgr. Martina Berdychová vysvětlila obsah přednesených návrhů usnesení. 
 
Josef Dvořák požádal o 10 minutovou přestávku pro předsedy politických klubů. 
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Hlasování o protinávrhu Ing. Jiřího France: 
15. hlasování: 
PRO  22 
PROTI     4 
ZDRŽEL SE 15 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
Bc. Lubomír Franc požádal o opakování hlasování z důvodu zpochybnění hlasování (nehlasoval) – 
hlasování o novém hlasování 
16. hlasování: 
PRO  31 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE 11 
 
Návrh byl přijat. 
 
Nové hlasování k návrhu Ing. Jiřího France 
17. hlasování: 
PRO  23 
PROTI     3 
ZDRŽEL SE 16 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1298/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  o  d  p  o  r  u  j  e   
    vznik oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka formou zřízení VOŠ na krajem zřizované 

škole Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Radě Královéhradeckého kraje 

přijmout rozhodnutí o žádosti o zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti 
se zápisem VOŠ s nejvyšším povoleným počtem 28 studentů ve vzdělávacím programu 
Tlumočnictví českého znakového jazyka, denní forma vzdělávání, po závazném vyjádření 
akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
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K bodu 5. 
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. února 2015 č. 97 k návrhu zabezpečení investiční 
přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné 
infrastruktury v Královéhradeckém regionu  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženo k projednání Usnesení Vlády ČR ze dne 
09.02.2015 dotýkající se zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření průmyslové zóny Solnice – 
Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Cílem tohoto usnesení 
Vlády ČR je podpořit realizaci nové rozvojové plochy o velikosti 52,6 hektarů jihovýchodně od 
stávající průmyslové zóny Kvasiny. Tato nová průmyslová zóna bude primárně určena pro 
investory ze zpracovatelského průmyslu nebo investory z oblasti výzkumu a vývoje. Společnost 
Škoda Auto se tímto usnesením Vlády ČR zavazuje investovat do rozvoje stávajícího závodu 
v oblasti Solnice – Kvasiny minimálně částku 7,2 mld. Kč, vytvořit do roku 2017 v této oblasti 
minimálně 1300 nových pracovních míst a udržet investiční projekt a vytvořená pracovní místa 
minimálně po dobu 5 let. Na podporu této investice budou finančně podpořeny investiční akce do 
Královéhradeckého regionu v celkové výši cca 3 mld. Kč. 
 
Součástí předložené informace je též Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke 
schválení rozpočtový výhled na období 2016-2020, jehož obsahem je plán financování akce 
Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. 
 
Rozprava: 
 
Informaci k přípravě akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny doplnil                      
Bc. Lubomír Franc a Ing. Pavel Tichý (vedoucí Centra průmyslových zón CIRI p. o.). 
 
Bc. Lubomír Franc sdělil, že v současné době připravuje kraj podpis tzv. „malého memoranda“ 
s dotčenými obcemi kraje, dotýkající se především přípravy územních plánů, koordinaci investic ad.  
 
Ing. Jan Sobotka požádal o podrobnější informaci o území zóny, na které má být továrna 
vybudována, kolik je zde soukromých vlastníků, kde se nachází. 
 
Ing. Pavel Tichý uvedl, že zóna leží na jihovýchodní straně od stávající zóny Solnice - Kvasiny. 
Převážná většina pozemků, cca 40 ha, leží po východní straně železnice vedoucí z Rychnova nad 
Kněžnou do Kvasin. Jedná se o cca 50 – 60 pozemků, na které jsou nyní postupně uzavírány 
smlouvy o smlouvách budoucích kupních. Následně tyto pozemky budou vykoupeny. 
 
Bc. Lubomír Franc nabídl individuální předání informací dle zájmu, členové zastupitelstva mohou 
oslovit Ing. Pavla Tichého. 
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18. hlasování: 
PRO  39 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1299/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. Usnesení Vlády ČR ze dne 9. února 2015 č. 97 k návrhu zabezpečení investiční 

přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné 
infrastruktury v Královéhradeckém regionu včetně jeho příloh 

 2. informaci o závazcích společnosti Škoda Auto, Královéhradeckého kraje a České republiky, 
obsažené v návrhu Memoranda o spolupráci uvedeném v příloze č. 2 Usnesení Vlády  ČR 
č. 97 

 3. Stanovené spolufinancování Královéhradeckého kraje na investičních 
akcích dle přílohy č. 1 Usnesení Vlády ČR a z něho plynoucího návrhu rozpočtového 
výhledu na období 2016-2020 dle přílohy důvodové zprávy 

II.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. Usnesení Vlády ČR ze dne 9. února 2015 č. 97 k návrhu zabezpečení investiční 

přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné 
infrastruktury v Královéhradeckém regionu včetně jeho příloh 

 2. informaci o závazcích společnosti Škoda Auto, Královéhradeckého kraje a České republiky, 
obsažené v podepsaném Memorandu o spolupráci uvedeném v příloze č. 2 Usnesení Vlády 
ČR č. 97 

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    rozpočtový výhled na období 2016-2020, jehož obsahem je plán financování akce Rozšíření 

strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny 
IV.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci usnesení dle bodu II. 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje  
promítnout do rozpočtového výhledu Královéhradeckého kraje změny dle usnesení 
v bodě III. 

   termín: 31.05.2015  
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K bodu 6. 
Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014  
 
Předkladatel  
Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení 5. změna rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2014. Celkový objem výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje po 
5. změně rozpočtu je 10.158.959,32 tis. Kč. 
 
Rozprava: 
 
Ing. Petr Kebus seznámil přítomné s výsledkem projednání 5. změny rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2014 a 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 ve Výboru finančním 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
19. hlasování: 
PRO  40 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1300/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 včetně příloh usnesení č. 1 - 3 
  
 
K bodu 7. 
Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015  
 
Předkladatel  
Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení 1. změna rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pro rok 2015. Celkový objem výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje 
po 1. změně je 9.678.560,55 tis. Kč. 
 
Součástí předloženého návrhu je Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje přiložen ke schválení 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby uzavíraný mezi Královéhradeckým krajem a společností 
ZOO Dvůr Králové a.s., dále přiložena ke schválení Smlouva o poskytnutí dotace pro vyplácení 
finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání na Střední škole – Podorlickém vzdělávacím 
centru Dobruška. 
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Rozprava: 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. poděkoval za projednání rozpočtových změn s koaličními členy 
zastupitelstva. 
 
Bc. Otakar Kalenda podal návrh na úpravu důvodové zprávy v části 100. písm. h) takto: 
100. Zapojení volných disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření za r. 2014 

h) Odvětví sociální věci – 180 tis. Kč Pracoviště pečovatelské péče o. p. s. – příspěvek na 
činnost; Rezerva pro aktualizaci Sítě podporovaných sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje 

Ing. Miroslav Uchytil oznámil střet zájmů. 
 
PaedDr. Josef Lukášek uvedl, že změnu navrženou Bc. Otakarem Kalendou lze akceptovat. 
 
Ing. Josef Táborský okomentoval navrženou změnu bodu důvodové zprávy Bc. Otakarem Kalendou, 
doporučuje toto formulovat jako upřesnění bodu důvodové zprávy. 
 
Hlasování o návrhu Bc. Otakara Kalendy na úpravu důvodové zprávy k předloženému návrhu: 
20. hlasování: 
PRO  39 
PROTI     1 
ZDRŽEL SE   3 
 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
21. hlasování: 
PRO  43 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1301/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 včetně příloh usnesení č. 1 - 5 
 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - ZOO Dvůr Králové nad Labem 
3 000 tis. Kč  (Příloha č. 6) 

 3. Smlouvu o poskytnutí dotace pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů 
vzdělání - Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 
321,6 tis. Kč (Příloha č. 7) 
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K bodu 39. 
Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovy Na Třešňovce  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení Dodatek č. 3 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Domovy Na Třešňovce. Předmětná novela upravuje prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin na základě koncese.  
 
22. hlasování: 
PRO  41 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1302/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí 

Domovy Na Třešňovce ve smyslu rozšíření předmětu doplňkové činnosti s 
účinností od 30. 3. 2015, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí 
Domovy Na Třešňovce 

   termín: 10.04.2015  
  

 

 2. Ing. Mgr. Jiřímu Vitvarovi, vedoucímu odboru sociálních věcí 
informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení 

   termín: 10.04.2015  
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K bodu 8. 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí bezúročné investiční půjčky z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje ze dne 14.02.2011 a k Dodatku č. 1 ze dne 31.10.2012 
 
Předkladatel  
MUDr. Jiří Veselý, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
Královéhradecký kraj poskytl v roce 2011 Benediktinskému opatství sv. Václava v Broumově 
bezúročnou půjčku ve výši 5 mil. Kč na přípravu a zpracování žádosti včetně projektové 
dokumentace a dalších příloh pro projekt Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace 
kláštera. Tímto krokem Královéhradecký kraj podpořil tento významný krok pro naplňování vize 
rozvoje kláštera. Oproti původnímu harmonogramu v důsledku nutnosti řešení speciální 
technologie výroby rekonstrukce dveří byla prodloužena doba realizace projektu. V průběhu 
realizace projektu se navýšily nezpůsobilé výdaje projektu. Pro zajištění funkčnosti a využití centra, 
došlo v letošním roce k dalším investicím v klášteře spojených s vybudováním ubytovací kapacity. 
Tato investice dále rozvíjí projekt podpořený z Integrovaného operačního programu. Z těchto 
důvodů si dovoluje Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově požádat o umožnění splacení 
půjčky formou splátkového kalendáře, který je zapracován v Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí 
bezúročné investiční půjčky z rozpočtu Královehradeckého kraje ze dne 14.02.2011 a k Dodatku č. 
1 ze dne 31.10.2012.  
 
23. hlasování: 
PRO  41 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1303/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí bezúročné investiční půjčky z rozpočtu 

Královehradeckého kraje ze dne 14.02.2011 a k Dodatku č. 1 ze dne 31.10.2012 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí bezúročné investiční půjčky z rozpočtu 
Královehradeckého kraje ze dne 14.02.2011 a k Dodatku č. 1 ze dne 31.10.2012 

  termín: 31.03.2015  
   

  
 
Vedení 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje převzal RSDr. Ing. Otakar Ruml,           
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. 
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K bodu 9. 
Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2015  
 
Předkladatel  
Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen k projednání rozsah dopravní obslužnosti ve 
veřejné linkové autobusové dopravě na území Královéhradeckého kraje na rok 2015. Pro rok 2015 
navržen rozsah mezi 17,5 mil. km a 17,8 mil. km, přesné vyčíslení se bude odvíjet od případných 
změn v jízdních řádech či řešení výlukové dopravy v souvislosti s uzavírkami rekonstruovaných 
úseků silnic. 
 
Dále Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen k projednání rozsah dopravní obslužnosti 
ve veřejné drážní dopravě na území Královéhradeckého kraje na rok 2015 v maximálním rozsahu 
5,42 mil. vlkm. 
 
Rozprava: 
 
František Vrabec informoval o projednání bodů předkládaných odvětvím dopravy ve Výboru pro 
dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
24. hlasování: neplatné 
 
25. hlasování: 
PRO  37 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1304/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. rozsah dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě na území 

Královéhradeckého kraje na rok 2015 v minimálním rozsahu 17,5 mil. km a v maximálním 
rozsahu 17,8 mil. km  

 2. rozsah dopravní obslužnosti ve veřejné drážní dopravě na území Královéhradeckého 
kraje na rok 2015 v maximálním rozsahu 5,42 mil. vlkm 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. rozsah dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě na území 

Královéhradeckého kraje na rok 2015 v minimálním rozsahu 17,5 mil. km a v maximálním 
rozsahu 17,8 mil. km  

 2. rozsah dopravní obslužnosti ve veřejné drážní dopravě na území Královéhradeckého 
kraje na rok 2015 v maximálním rozsahu 5,42 mil. vlkm 
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K bodu 10. 
Schválení návrhu nové společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o.  
 
Předkladatel  
Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení nová společenská smlouva 
společnosti OREDO s.r.o. 
 
26. hlasování: 
PRO  36 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1305/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o., dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    návrh společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o., dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Karlu Janečkovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

Informovat společníka, Pardubický kraj, o přijatém usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 11. 
Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových 
karet IREDO za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 společnosti OREDO s.r.o.  
 
Předkladatel  
Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání smlouva o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace společnosti OREDO s.r.o. na profinancování slev z pořízených čipových karet 
IREDO ve výši 350.000,- Kč na období od 01.01.2015 do 31.12.2015. Slevy na pořízení čipových 
karet byly schváleny usnesením RK/26/935/2013 pro děti, žáky a studenty. Pokud bude výše 
celkové částky odpovídající výši poskytnutých slev za sjednané období nižší než Královéhradeckým 
krajem poskytnutá částka 350.000,- Kč, zavazuje se příjemce dotace (společnost OREDO) vrátit 
rozdíl mezi těmito dvěma částkami na účet Královéhradeckého kraje. 
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27. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1306/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace v maximální výši 350 tis. Kč společnosti OREDO 

s.r.o., Hradec Králové, IČ 25981854 na financování slev z prodaných čipových karet 
IREDO za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 z výdajů kapitoly 10 - doprava 

 2. návrh smlouvy dle přílohy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v maximální výši 350 
tis. Kč společnosti OREDO s.r.o., Hradec Králové, IČ 25981854 na financování slev 
z prodaných čipových karet IREDO za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 
z výdajů kapitoly 10 - doprava 

 3. snížení výdajů na autobusovou dopravní obslužnost za současného zvýšení neinvestičního 
transferu pro společnost OREDO s.r.o. o částku 350 tis. Kč. 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti OREDO s.r.o 
   termín: 30.04.2015  

  

 

 2. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru, 
zapracovat přijaté usnesení do 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 

   termín: 30.04.2015  
  

 

  
 
K bodu 12. 
Návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“  
 
Předkladatel  
Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení Dodatek č. 4 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých 
výdajů projektu“. Smlouva řeší předfinancování nezpůsobilých výdajů (DPH) z I. fáze projektu 
„Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického 
kraje“. Problematika uplatnění odpočtu DPH z I. fáze projektu je dlouhodobě řešena s finančním 
úřadem. Dle názoru finančního úřadu není společnost OREDO s.r.o. oprávněna uplatnit odpočet 
DPH ve stoprocentní výši, proto je ve společnosti prováděna kontrola finančním úřadem.  Z tohoto 
důvodu je předkládán Dodatek č. 4 k citované smlouvě, který se upravuje lhůta navrácení 
finančních prostředků na účet Královéhradeckého kraje, a to nejpozději do 30.11.2015. 
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28. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1307/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“ 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“ 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat  Dodatek č. 4 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“  

  termín: 30.04.2015  
   

  
 
K bodu 13. 
Schválení návrhů smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
Hasičskému záchrannému sboru KHK a Centru služeb pro silniční dopravu  
 
Předkladatel  
Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy ke schválení smlouvy uzavírané s: 

• Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, za účelem poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč na provozní výdaje spojené s činností vyplývajících 
z povinností vlastníka pozemních komunikací v souvislosti s mimořádnými událostmi 
(dopravní nehody, povětrnostní kalamity, sněhové vichřice);  

• Centrem služeb pro silniční dopravu, s.p.o., za účelem poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 300 tis. Kč na zajištění dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích a zajištění 
dopravní soutěže mladých cyklistů v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 
 

29. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1308/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. návrh Smlouvy dle přílohy č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace ve výši 500 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje, 
nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové3, IČ 70882525 z ostatních běžných výdajů 
kapitoly 10 - doprava 

 2. návrh Smlouvy dle přílohy č. 2 o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace ve výši 300 tis. Kč společnosti Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. , nábř. 
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 70898219 na zajištění dopravní 
výchovy na dětských dopravních hřištích a zajištění dopravní soutěže mladých cyklistů v 
Královéhradeckém kraji v roce 2015 z ostatních běžných výdajů kapitoly 10 - doprava 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Karlu Janečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 

podepsat smlouvy dle příloh č. 1 a 2 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje 

  termín: 30.04.2015  
   

  
 
K bodu 14. 
Schválení návrhu dohody o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na akci "CIAF 2015"  
Předkladatel  
Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na finanční podporu formou 
neinvestiční účelové dotace společnosti CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o., ve výši 750 tis. Kč na 
pořádání mezinárodního leteckého dne „CIAF 2015“, který se uskuteční na Letišti v Hradci Králové 
ve dnech 05. - 06.09.2015. 
 
30. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   2 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1309/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 750 tis. Kč společnosti CZECH AIRSHOW 

AGENCY, s.r.o., Ocelářská 799, 190 00 Praha 9, IČ 62586122 na pořádání akce "CIAF 2015", 
která se uskuteční ve dnech 5. a 6. září 2015 na letišti v Hradci Králové, z ostatních běžných 
výdajů kapitoly 10 - doprava 

 2. návrh dohody dle přílohy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 750 tis. Kč 
společnosti CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o., Ocelářská 799, 190 00 Praha 9, 
IČ 62586122 na pořádání akce "CIAF 2015", 
která se uskuteční ve dnech 5. a 6. září 2015 na letišti v Hradci Králové 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

podepsat dohodu o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků Královéhradeckého kraje 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 15. 
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Povodňové škody II/325-023 Rudník - 
Arnultovice - oprava mostu" v k. ú. Arnultovice, obec Rudník  
 
Předkladatel  
Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení smlouva o zřízení věcného 
břemene v rámci stavby „Povodňové škody II/325-023 Rudník - Arnultovice – oprava mostu“ 
uzavíraná s Povodím Labe, s.p. V rámci výše citované stavby byla zrekonstruována stavba 
mostního objektu včetně vybudování nového opevnění zavázání mostních opěr do břehů na 
pozemku Povodí Labe s.p. 
 
31. hlasování: 
PRO  32 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1310/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1DHM140335 

Povinný: Povodí Labe, státní podnik 
Oprávněný: Královéhradecký kraj 
Věcné břemeno: umístění stavby opevnění břehů vybudovaných při rekonstrukci mostu v 
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rámci stavební akce „Povodňové škody II/325-023 Rudník - Arnultovice - oprava 
mostu“ na pozemku parc. č. 929/2 v katastrálním území Arnultovice, obec Rudník. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene z důvodu 

umístění stavby opevnění břehů vybudovaných při rekonstrukci mostu v rámci 
stavební akce „Povodňové škody II/325-023 Rudník - Arnultovice - oprava 
mostu“ na pozemku parc. č. 929/2 v katastrálním území Arnultovice, obec Rudník 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu I a II 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 16. 
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Povodňové škody II/325-022 
Arnultovice - Rudník" v k. ú. Arnultovice, obec Rudník  
 
Předkladatel  
Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení smlouva o zřízení věcného 
břemene v rámci stavby „Povodňové škody II/325-022 Rudník - Arnultovice – oprava mostu“ 
uzavíraná s Povodím Labe, s.p. V rámci výše citované stavby byla zrekonstruována stavba 
mostního objektu včetně vybudování nového opevnění zavázání mostních opěr do břehů na 
pozemku Povodí Labe s.p. 
 
32. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1311/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1DHM140334 

Povinný: Povodí Labe, státní podnik 
Oprávněný: Královéhradecký kraj 
Věcné břemeno: umístění stavby opevnění břehů vybudovaných při rekonstrukci mostu v 
rámci stavební akce „Povodňové škody II/325-022 Arnultovice - Rudník“ na pozemku 
parc. č. 929/2 v katastrálním území Arnultovice, obec Rudník. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene z důvodu 

umístění stavby opevnění břehů vybudovaných při rekonstrukci mostu v rámci 
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stavební akce „Povodňové škody II/325-022 Arnultovice - Rudník“ na pozemku parc. č. 929/2 
v katastrálním území Arnultovice, obec Rudník. 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

podepsat smlouvu zřízení věcného břemene dle bodu I a II 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
Vedení 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje převzal Ing. Karel Janeček,                    
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. 
 
 
K bodu 17. 
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Gardě města Hradec 
Králové na projekt akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen k projednání návrh smlouvy o poskytnutí dotace 
Gardě města Hradec Králové na projekt akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové roku 
1866. Žádost o tuto dotaci vychází z Memoranda o spolupráci při pořádání projektu akcí u 
příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866 podepsaného dne 28. ledna 2015. Gardě 
města Hradec Králové o. s. bude touto smlouvou poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 
700.000,- Kč. 
 
33. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1312/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Gardě města Hradec 

Králové, IČ 42194903 na projekt akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové 
z roku 1866 dle přílohy tohoto usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, I. náměstkovi hejtmana 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 15.05.2015  
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K bodu 18. 
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vydání publikace o Kuksu  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh finančně podpořit vydání obsáhlé 
populárně-naučné publikace s obrazovým doprovodem shrnující poznatky o dějinách Kuksu včetně 
dokončované rekonstrukce. Vydání publikace vyplývá z plánovaných aktivit, které mají být 
realizovány v rámci konání oslav revitalizace Kuksu v roce 2015.  Předloženou smlouvou bude 
poskytnuta nakladateli NLN, s.r.o. účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
ve výši 200.000,- Kč na podporu projektu vydání publikace o Kuksu. 
 
Rozprava: 
 
Ing. Anna Maclová se dotázala, kdo bude vydavatelem publikace a jaký bude termín vydání 
publikace. 
 
Ing. Martin Puš uvedl za společnost Revitalizace Kuks, že vydavatelem publikace bude 
Nakladatelství Lidové noviny, termín vydání je stanoven před koncem roku 2015. 
 
34. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1313/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí neinvestiční dotace nakladatelství NLN, s.r.o., IČ: 48534391, na podporu vydání 

publikace o Kuksu ve výši 200.000,- Kč z kapitoly 16 - kultura a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje dle přílohy usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 15.05.2015  
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K bodu 19. 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění činností obecně prospěšných společností 
v roce 2015  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/18/1174/2014 ze dne 08.12.2014 byly 
schváleny finanční částky na spolufinancování obecně prospěšných společností, jejichž 
spoluzakladatelem je Královéhradecký kraj. Podpora bude poskytnuta formou neinvestiční dotace. 
Předloženým materiálem jsou Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje postoupeny ke schválení 
Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění činností obecně prospěšných společností 
v roce 2015, jejichž spoluzakladatelem je Královéhradecký kraj. 
 
35. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1314/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a poskytnutí 

neinvestičních dotací na zajištění činností obecně prospěšných společností v roce 2015 z 
kapitoly 16 - kultura: 

 1. Klicperovu divadlu, o.p.s., IČ: 275 04 689, finanční částku ve výši  
2.075.000,- Kč dle přílohy č. 1 usnesení 

 2. Filharmonii Hradec Králové, o.p.s., IČ: 275 04 247, finanční částku ve výši  
2.075.000,-  Kč dle přílohy č. 2 usnesení 

 3. Divadlu Drak a Mezinárodnímu institutu figurálního divadla, o.p.s., IČ: 275 04 671, finanční 
částku ve výši 1.350.000,- Kč dle přílohy č. 3 usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci usnesení 
  termín: 15.05.2015  
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K bodu 20. 
Návrh Smluv o poskytnutí dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2015  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/18/1190/2014 bylo schváleno poskytnutí 
neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2015 v celkové výši 
6.000.000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly schváleny pro tzv. pověřené knihovny, které zajišťují 
výkon regionálních funkcí v kraji. 
 
V období od schválení uvedených dotací do platnosti novely zákona č. 250/2000 Sb., byly uzavřeny 
pouze dvě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění 
regionálních funkcí knihoven v roce 2015, a to s Městskou knihovnou Náchod, o.p.s. a Kulturou 
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. V návaznosti na nutnost změn ve znění dotačních smluv dle novely 
zákona č. 250/2000 Sb., je Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předkládán návrh smluv o 
poskytnutí dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2015 se zbývajícími pověřenými 
knihovnami, tj. Knihovnou města Hradec Králové, Městskou knihovnou s regionálními funkcemi 
v Trutnově, Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně a městem Kostelec nad Orlicí.  
 
V souvislosti s Nařízením vlády č. 224/2014 Sb., k platovým poměrům zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě je nutné navýšit schválené dotace o 3,5 % na mzdové prostředky pro pracovníky 
zajišťující výkon regionálních funkcí, toto navýšení bylo vypořádáno 1. změnou rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2015.  
 
36. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1315/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí 

v roce 2015 včetně poskytnutí navýšených finančních částek schválených dotací z 
kapitoly 16 - kultura s pověřenými knihovnami: 

  a) Knihovnou města Hradce Králové, IČ: 00125491, včetně poskytnutí navýšené finanční 
částky schválené dotace o 45.000,- Kč prostřednictvím města Hradec 
Králové dle přílohy č. 1 usnesení 

  b) Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ: 00371815, včetně 
poskytnutí navýšené finanční částky schválené dotace o 36.000,- Kč prostřednictvím 
města Trutnov dle přílohy č. 2 usnesení 
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  c) Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně, IČ: 00370967, včetně poskytnutí navýšené finanční 
částky schválené dotace o 35.000,- Kč prostřednictvím města Jičín dle  
přílohy č. 3 usnesení 

  d) městem Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968, včetně poskytnutí navýšené finanční částky 
schválené dotace o 13.000,- Kč dle přílohy č. 4 usnesení 

 2. zvýšení neinvestičních transferů obcím v rámci rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2015 kapitoly 16 - kultura o finanční částku 129.000,- Kč za současného snížení 
běžných výdajů kapitoly 16 - kultura 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
   termín: 15.05.2015  

  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zapracovat úpravu dle bodu I./2. do 1. změny rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2015 

   termín: 30.03.2015  
  

 

  
 
K bodu 21. 
Návrh Dodatků č. 1 Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění 
regionálních funkcí knihoven v roce 2015  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy ke schválení Dodatky č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních funkcí knihoven 
v roce 2015. Jedná se o uzavření dodatků s pověřenými knihovnami Městskou knihovnou Náchod, 
o.p.s. a Kulturou Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Předloženými dodatky bude ošetřeno navýšení 
dotace poskytnuté dle usnesení ZK/18/1190/2014 o 3,5 % na mzdové prostředky pro pracovníky 
zajišťující výkon regionálních funkcí dle platného Nařízení vlády č. 224/2014 Sb. 
 
37. hlasování: 
PRO  36 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1316/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění 

regionálních funkcí knihoven v roce 2015 s: 
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 1. Městskou knihovnou Náchod, o.p.s., IČ: 64829812, dle přílohy č. 1 usnesení. 
Dodatkem č. 1 bude navýšena částka poskytnuté dotace o 46.000,- Kč z kapitoly 16 - 
kultura 

 2. Kulturou Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., IČ: 27475689, dle přílohy č. 2 usnesení. Dodatkem č. 
1 bude navýšena částka poskytnuté dotace o 25.000,- Kč z kapitoly 16 - kultura  

II.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci usnesení 
  termín: 15.05.2015  

   

  
 
K bodu 22. 
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na kulturní akce s 
trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2015  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/19/1253/2015 bylo schváleno poskytnutí 
neinvestičních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na kulturní akce s trvalou záštitou Rady 
Královéhradeckého kraje v roce 2015. Předmětem předloženého materiálu je vzor smlouvy, která 
bude se schválenými subjekty uzavírána a na základě které bude poskytnuta neinvestiční finanční 
podpora kulturních akcí. 
 
38. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1317/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na kulturní akce s trvalou 

záštitou Rady Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 1 usnesení s příjemci dle přílohy č. 2 
usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci usnesení 
  termín: 29.05.2015  
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K bodu 24. 
Návrh na poskytnutí dotací Revitalizaci Kuks o.p.s.  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vyčlenilo usnesením ZK/18/1174/2014 finanční prostředky 
ve výši 200.000,- Kč na konferenci v rámci veletrhu Infotour a cykloturistika. Výše částky vycházela 
z předpokladu, že konference bude dvoudenní, a že v rámci této konference bude slavnostně 
otevřen Hospital Kuks, který byl rekonstruován. Vzhledem k tomu, že slavnostní otevření Hospitalu 
Kuks nebude součástí uvedené konference, požádala společnost Revitalizace Kuks – pořadatel 
akce, o poskytnutí dvou samostatných dotací na pořádání konference Baroko, aneb otevřete 
s námi Kuks ve dnech 13. a -14.03.2015 a na slavností otevření Kuksu dne 23.03.2015. Vzhledem 
k tomu, že původní záměr zůstane zachován, je navrženo Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
schválit dotaci ve výši 45.000,- Kč na pořádání konference Baroko, aneb otevřete s námi Kuks a 
dotaci ve výši 85.000,- Kč na slavnostní otevření Kuksu. 
 
39. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1318/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na poskytnutí dotací Revitalizaci Kuks o.p.s. na realizaci konference Baroko, 

aneb otevřete s námi Kuks a na slavnostní otevření Kuksu  
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí dotací Revitalizaci Kuks o.p.s. z kap. 39 na realizaci konference Baroko, 

aneb otevřete s námi Kuks a na slavnostní otevření Kuksu dle důvodové zprávy 
III.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana, zajistit realizaci přijatého usnesení  
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 23. 
Návrh uzavření smluv o dotacích na individuální projekty  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/18/1174/2014 byly schváleny účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální projekty v oblasti 
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regionálního rozvoje v roce 2015. Předmětem předloženého materiálu je vzor smlouvy, která bude 
se schválenými subjekty uzavírána a na základě které bude poskytnuta neinvestiční finanční 
podpora. 
 
40. hlasování: 
PRO  37 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1319/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrhy na uzavření smluv o poskytnutí dotaci na individuální projekty, schválené v rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v kap. 39 - regionální rozvoj na rok 2015 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření smluv o poskytnutí dotaci na individuální projekty, schválené v rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v kap. 39 - regionální rozvoj na rok 2015, dle důvodové zprávy a 
příloh usnesení 

III.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, zajistit 

realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 25. 
Návrh schválení změn v projektu obce Adršpach, podpořeném dotací z rozpočtu KHK  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena žádost obce Adršpach o změnu v projektu 
„Naučná stezka Křížový vrch““ podpořeném dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Obec 
Adršpach požádala o změnu termínu ukončení projektu z původně sjednaného 31.03.2015 na 
30.09.2015. 
 
41. hlasování: 
PRO  29 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1320/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost obce Adršpach o schválení změn v projektu, podpořeném z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změny v projektu, podpořeném z rozpočtu Královéhradeckého kraje, dle důvodové zprávy a 

přílohy usnesení 
III.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, zajistit 

realizaci přijatého usnesení 
  termín: 24.04.2015  

   

  
 
K bodu 26. 
Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pro město Janské Lázně  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena žádost města Janské Lázně o změnu v projektu 
podpořeném dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Usnesením ZK/18/1175/2014 byla městu 
Janské Lázně schválena účelová neinvestiční dotace na odstranění povodňových škod z roku 2013 
– opravu zatrubnění a opravu koryta Janského potoka v Janských Lázních ve výši 750.000,- Kč. 
Město Janské Lázně požádalo o změnu předmětu smlouvy a účelu poskytnuté dotace – finanční 
prostředky byly použity místo na opravu zatrubnění a koryta Janského potoka na opravu dalších 
škod na majetku města – chodníky, komunikace, podemleté a ujeté svahy. 
 
42. hlasování: 
PRO  36 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1321/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost města Janské Lázně o schválení změn v projektu podpořeném z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změny v projektu města Janské Lázně, který je spolufinancován z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 usnesení 
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III.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 24.04.2015  

   

  
 
K bodu 27. 
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje podané do dotačního programu 
15POV01 a 15POV02 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje se žadateli o dotaci v programu 15POV01 a 15POV02 navrženými k 
poskytnutí dotace  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy ke schválení dotace dotačního programu 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2015 vybraným žadatelům. Pro rok 
2015 jsou poskytovány dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na tyto dotační tituly Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2015: 

• Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – zde je navrženo rozdělit 
dotace ve výši 5.673.700,- Kč; 

• Komplexní úprava a dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, 
infrastruktura – zde je navrženo rozdělit dotace ve výši 13.281.500,- Kč. 
 

43. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1322/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. návrh na poskytnutí dotací žadatelům, kteří podali žádost o dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje do dotačního programu 15POV01a 15POV02, jak jsou uvedeni v 
příloze č. 2 a 3 tohoto usnesení, s tím, že dotace nebude žadateli o dotaci poskytnuta, 
pokud audit tohoto žadatele za rok 2014 bude hodnocen s velmi vážnými nedostatky. 
Dotace budou poskytnuty z odvětví Program obnovy venkova - běžné výdaje ve výši 
8.081.600,- Kč a kapitálové výdaje ve výši 10.873.600,- Kč. 

 2. možnost použití nevyužitých a vrácených peněžních prostředků z dotací poskytnutých 
žadatelům o dotaci uvedených v bodu 1. tohoto usnesení za účelem uspokojení požadavků 
žadatelů o dotaci, kteří jsou vedeni v zásobníku projektů v dotačním programu 15POV01 a 
15POV02 po předchozím posouzení ve Výboru pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Radou Královéhradeckého kraje a 
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Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. 
 3. návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje podle přílohy č. 6 tohoto usnesení se žadateli o dotaci v 
programu 15POV01 a 15POV02 navrženými k poskytnutí dotace, jak jsou uvedeni v 
příloze č. 2 a 3 tohoto usnesení. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí dotací žadatelům, kteří podali žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje do dotačního programu 15POV01a 15POV02, jak jsou uvedeni v příloze č. 2 a 3 
tohoto usnesení, s tím, že dotace nebude žadateli o dotaci poskytnuta, pokud audit tohoto 
žadatele za rok 2014 bude hodnocen s velmi vážnými nedostatky. Dotace budou 
poskytnuty z odvětví Program obnovy venkova - běžné výdaje ve výši 8.081.600,- Kč a 
kapitálové výdaje ve výši 10.873.600,- Kč. 

 2. možnost použití nevyužitých a vrácených peněžních prostředků z dotací poskytnutých 
žadatelům o dotaci uvedených v bodu 1. tohoto usnesení za účelem uspokojení požadavků 
žadatelů o dotaci, kteří jsou vedeni v zásobníku projektů v dotačním programu 15POV01 a 
15POV02 po předchozím posouzení ve Výboru pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Radou Královéhradeckého kraje a 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. 

 3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
podle přílohy č. 6 tohoto usnesení se žadateli o dotaci v programu 15POV01 a 15POV02 
navrženými k poskytnutí dotace, jak jsou uvedeni v příloze č. 2 a 3 tohoto usnesení. 

III.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
 1. Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje,  

podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje podle 
přílohy č. 6 tohoto usnesení se žadateli o dotaci, pokud výše dotace poskytnutá danému 
žadateli přesáhne v souhrnu za daný kalendářní rok částku 500 tis. Kč  

   termín: 30.06.2015  
  

 

 2. RSDr. Ing. Otakara Rumla, 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje,  
podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje podle 
přílohy č. 6 tohoto usnesení se žadateli o dotaci, pokud výše dotace poskytnutá danému 
žadateli nepřesáhne v souhrnu za daný kalendářní rok částku 500 tis. Kč.  

   termín: 30.06.2015  
  

 

  
 
K bodu 28. 
Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a 
vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy k projednání žádosti o podporu veřejně 
prospěšných projektů v oblastech volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a 
výkonnostní sport v roce 2015. Pro rok 2015 byly vypsány a podpořeny tyto dotační tituly: 

• Podpora celoroční činnosti místních organizací (navržené dotace ve výši 860.000,- Kč), 
• Akce pro děti a mládež ve volném čase (navržené dotace ve výši 396.000,- Kč), 



20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
30.03.2015 

40 

• Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže s regionální působností (navržené 
dotace ve výši 1.120.000,- Kč), 

• Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží s regionální působností 
(navržené dotace ve výši 275.000,-Kč), 

• Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže (navržené dotace ve výši 500.000,- Kč), 
• Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže 

(navržené dotace ve výši 600.000,- Kč), 
• Pohybová gramotnost (navržené dotace ve výši 950.600,- Kč), 
• Pořádání významných sportovních akcí mládeže (navržené dotace ve výši 1.167.400,- Kč), 
• Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží akcí typu „sport pro všechny“ 

(navržené dotace ve výši 814.000,- Kč), 
• Činnost základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy, středních škol s rozšířenou 

sportovní činností a sportovních center mládeže (navržené dotace ve výši 802.000,- Kč), 
• Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace Královéhradeckého 

kraje na republikových, evropských a celosvětových soutěžích (navržené dotace ve výši 
614.000,- Kč), 

• Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením (navržené 
dotace ve výši 1.241.000,- Kč), 

• Podpora vzdělávání trenérů a rozhodčích v Královéhradeckém kraji (navržené dotace ve 
výši 136.000,- Kč), 

• Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 5.020.000,- Kč. 
 

44. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1323/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádosti o podporu veřejně prospěšných projektů v oblastech volnočasové aktivity, sport a 

tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport, změnu alokace v oblasti sportu a tělovýchovy a 
návrhy smluv pro rok 2015 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 48 Dotační fond odvětví volnočasové aktivity v 

celkové výši 3.751.000,-, a to 3.151.000,-  Kč jako běžné výdaje a 600.000,- 
Kč jako kapitálové dle přílohy č. 1 usnesení na veřejně prospěšné projekty v oblasti 
volnočasové aktivity při zapojení hospodářského výsledku za rok 2014 z tohoto 
odvětví ve výši 71.000,-  Kč a za předpokladu přijetí usnesení II. 2. 

 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 v kapitole 48 Dotační fond odvětví 
volný čas a to snížení běžných výdajů o 600.000,- Kč za současného zvýšení kapitálových 
výdajů odvětví volný čas o 600.000,- Kč 
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 3. poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 48 Dotační fond odvětví sport a tělovýchova a 
vrcholový a výkonnostní sport v celkové výši 10.745.000,- Kč dle přílohy č. 2 
usnesení na veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu a tělovýchovy a vrcholového a 
výkonnostního sportu při zapojení hospodářského výsledku za rok 2014 z obou odvětví 
kapitoly 48 Dotační fond v celkové výši 225.000,- Kč a 2.000.000,- Kč 1. změnou 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 

 4. změnu v rozdělení alokací finančních prostředků v oblasti sport a 
tělovýchova dle přílohy č. 3 usnesení 

 5. uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s příjemci 
uvedenými v příloze č. 1 a č. 2 usnesení dle návrhů smluv  v příloze č. 4 - č. 7 usnesení  

III.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    Bc. Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje  

podepsat smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s 
příjemci dle přílohy č. 1 a č. 2 

  termín: 30.06.2015  
   

IV.  u  k  l  á  d  á   
 1. RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zabezpečit plnění usnesení v bodě II. 
   termín: 31.08.2015  

  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje  
promítnout do I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje změny dle usnesení v bodě II. 

   termín: 30.03.2015  
  

 

  
 
K bodu 29. 
Změna charakteru dotace poskytnuté obcí Tutleky  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání žádost obce Tutleky o změnu 
charakteru dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt „Územní plán 
Tutleky“ v rámci dotačního programu Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 
1000 obyvatel.  
 
45. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1324/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost obce Tutleky o změnu charakteru poskytnuté dotace v rámci dotačního programu 

11RRD03 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu charakteru poskytnuté dotace obci Tutleky, IČO 00579181, z neinvestiční na dotaci 

investiční 
III.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 30. 
Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových 
projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy k projednání žádosti příjemců grantových 
programů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost o prominutí odvodu a penále za porušení 
rozpočtové kázně při realizaci projektů. 
 
46. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1325/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle přílohy  

č. 1 - 9 důvodové zprávy 
 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední hasičská škola Jánské koupele Vítkov 
 2. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov 
 3. Centrum Andragogiky, s.r.o., Svobodné Dvory 
 4. Základní škola Trutnov, V Domcích 488 
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 5. Tělovýchovná jednota Hřebčín Kubišta, Měník 1 
 6. SoftGate s.r.o., Hradec Králové 
 7. RYCON Consulting s.r.o. 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  a) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední hasičská škola Jánské koupele 

Vítkov ve výši 317.960,25 Kč. Částka bude prominuta v režimu de minimis. 
  b) Střední škola technická a řemeslná,  

Nový Bydžov ve výši 259.667,30 Kč. Částka bude prominuta v režimu de minimis. 
  c) Tělovýchovná jednota Hřebčín Kubišta,  

Měník 1 ve výši 21.084,03 Kč. Částka bude prominuta v režimu de minimis. 
  d) Základní škola Trutnov, V Domcích 488 ve výši 875.656,-Kč. Částka bude prominuta v 

režimu de minimis. 
 2. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 
  a) Centrum Andragogiky, s.r.o., Svobodné Dvory ve výši 11.385,-Kč. 

Částka bude prominuta v režimu de minimis. 
  b) SoftGate s.r.o., Hradec Králové ve výši 6.477,- Kč. Částka bude prominuta v 

režimu de minimis. 
  c) RYCON Consulting s.r.o. ve výši 1.700,-Kč. Částka bude prominuta v režimu de minimis. 
  d) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední hasičská škola Jánské koupele 

Vítkov ve výši 334.695,-Kč. Částka bude prominuta v režimu de minimis. 
  e) Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov ve výši 273.334,-Kč. 

Částka bude prominuta v režimu de minimis. 
  f) Tělovýchovná jednota Hřebčín Kubišta, Měník 1 ve výši 21.297,-Kč. 

Částka bude prominuta v režimu de minimis. 
  g) Základní škola Trutnov, V Domcích 488 ve výši 592.152,- Kč. Částka bude prominuta v 

režimu de minimis. 
III.  u  k  l  á  d  á   
    RSDr. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  

informovat příjemce - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední hasičská škola Jánské 
koupele Vítkov; Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov; Centrum Andragogiky, 
s.r.o., Svobodné Dvory; Základní škola Trutnov, V Domcích 488; Tělovýchovná jednota 
Hřebčín Kubišta, Měník 1;SoftGate s.r.o., Hradec Králové; RYCON Consulting s.r.o. o přijatém 
usnesení 

  termín: 30.04.2015  
   

  
 
Řízení 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje převzal RSDr. Ing. Otakar Ruml,                 
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
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K bodu 31. 
Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2015  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 684.000,- Kč Okresní agrární komoře Hradec králové na projekt „Potravina a 
potravinář Královéhradeckého kraje 2015“. Okresní agrární komora Hradec Králové v roce 2015 
kompletně zajistí realizaci této soutěže v Královéhradeckém kraji, včetně vytvoření pravidel, 
kategorizace a legislativního řešení soutěže. 
 
47. hlasování: 
PRO  32 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1326/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 684.000,- Kč z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a 

zemědělství na projekt „Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2015“ pro organizaci 
Okresní agrární komora Hradec Králové, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60112930 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat smlouvu o poskytnutí dotace 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 32. 
Projekt „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2015  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení pravidla projektu „Čistá obec, 
čisté město, čistý kraj“ pro rok 2015. Projekt se skládá s těchto dílčích částí: 

• Soutěž v třídění odpadů obcí Královéhradeckého kraje pro rok 2015 
• Finanční podpora na zajištění plnění povinností obcí v oblasti odpadového hospodářství dle 

novely zákona o odpadech. 
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48. hlasování: 
PRO  32 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1327/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    pravidla projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2015 dle důvodové zprávy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.06.2015  

   

  
 
K bodu 33. 
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje městu Kostelec nad 
Orlicí k úhradě nákladů vynaložených na kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů projektu 
„Vodní zdroj Třebechovice po Orebem – realizace doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik lokality 
znečištěné atrazinem“  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace městu Kostelec nad Orlicí na kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů projektu 
„Třebechovice pod Orebem – realizace doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik lokality znečištěné 
atrazinem“. Příjemci je touto smlouvou poskytována neinvestiční dotace v maximální výši 
213.556,- Kč. 
 
49. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
 
 
 
 



20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
30.03.2015 

46 

USNESENÍ ZK/20/1328/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace městu Kostelec nad Orlicí na kofinancování a 

úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Třebechovice pod Orebem – realizace doprůzkumu a 
aktualizace analýzy rizik lokality znečištěné atrazinem“ dle důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 34. 
Schválení 1. dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. ES 
02228 ze dne 2.9. 2014 (na realizaci projektu s názvem „Jetřichov – Pasa, sanační zásah“)  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem „Jetřichov – 
Pasa, sanační zásah“. Dodatkem je změněn charakter dotace, a to z účelové neinvestiční na 
účelovou investiční. 
 
50. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1329/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření 1. dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje č. ES 02228 ze dne 2.9. 2014 (na realizaci projektu s názvem „Jetřichov – Pasa, sanační 
zásah“) dle důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  
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K bodu 35. 
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2811/2010 ze dne 26. 7. 2010 (k 
úhradě kofinancování a administrace dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 
„Stará ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění“  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje městu Nové Město nad Metují k úhradě 
kofinancování a administrace dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stará 
ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění“. Předmětným dodatkem se posouvá termín 
ukončení realizace projektu do 01.07.2015. 
 
51. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1330/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření 2. dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje č. 2811/2010 ze dne 26. 7. 2010 (k úhradě kofinancování a administrace dotace z 
Operačního fondu Životní prostředí „Stará ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění“), 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.11.2012 dle důvodové zprávy 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 36. 
Prominutí vrácení části dotace obci Hřibiny - Ledská  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena žádost obce Hřibiny – Ledská o prominutí části 
dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci stavby „Kanalizace v obci 
Hřibiny – Ledská, 1. etapa“ z programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství a 
odkanalizování obcí do 2000 obyvatel. Kontrolou vyúčtování této dotace bylo zjištěno, že dvě 
faktury od dodavatele stavby byly příjemcem zaúčtovány a uhrazeny mimo závazný termín 
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realizace projektu. Podle podmínek dotační smlouvy je příjemce dotace povinen vrátit část dotace 
ve výši 1.006.926,- Kč. Poskytnutá dotace obci Hřibiny – Ledská včetně uvedené části, která je 
předmětem prominutí, byla vynaložena k deklarovanému účelu, jejím čerpáním nedošlo 
k neefektivnímu či neúčelnému vynaložení poskytnutých finančních prostředků. Předmětná stavba 
je řádně dokončena a slouží svému účelu.  
 
52. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1331/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    obci Hřibiny - Ledská prominutí vrácení části dotace ve výši 1.006.926,- Kč na stavbu 

„Kanalizace v obci Hřibiny-Ledská, 1. etapa“ dle důvodové zprávy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

informovat žadatele – obec Hřibiny - Ledská o přijatém usnesení 
  termín: 15.04.2015  

   

  
 
K bodu 37. 
Prominutí vrácení části dotace obci Hněvčeves  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena žádost obce Hněvčeves o prominutí části 
dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace ke 
stavbě „Kanalizace a čištění odpadních vod v obci Hněvčeves“ z programu Rozvoj infrastruktury 
v oblasti vodního hospodářství a odkanalizování obcí do 2000 obyvatel. Kontrolou vyúčtování této 
dotace bylo zjištěno, že jedna faktura od zpracovatele dokumentace byla příjemcem zaúčtována a 
uhrazena mimo závazný termín realizace projektu. Podle podmínek dotační smlouvy je příjemce 
dotace povinen vrátit část dotace ve výši 166.667,- Kč. Poskytnutá dotace obci Hněvčeves včetně 
uvedené části, která je předmětem prominutí, byla vynaložena k deklarovanému účelu, jejím 
čerpáním nedošlo k neefektivnímu či neúčelnému vynaložení poskytnutých finančních prostředků. 
Předmětná projektová dokumentace byla řádně zpracována a předána příjemci dotace.  
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53. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1332/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    obci Hněvčeves prominutí vrácení části dotace ve výši 166.667,- Kč na projekt „Kanalizace a 

čištění odpadních vod Hněvčeves“ dle důvodové zprávy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

informovat žadatele – obec Hněvčeves o přijatém usnesení 
  termín: 15.04.2015  

   

  
 
K bodu 38. 
Změna č. 35/2015 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení změna č. 35/2015 Plánu 
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Žadatelem této dílčí změny jsou Vodovody a 
kanalizace Náchod a.s. 
 
54. hlasování: 
PRO  37 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ ZK/20/1333/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    změnu č. 35/2015 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje dle přílohy 

důvodové zprávy 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 20.04.2015  
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K bodu 40. 
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2015  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání Smlouva o závazku veřejné služby 
a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na zajištění poskytování 
lékařských pohotovostních služeb na rok 2015 uzavíraná mezi Královéhradeckým krajem a Fakultní 
nemocnicí Hradec Králové. V každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy jedno 
zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči včetně pohotovostní služby v příslušné 
spádové oblasti. V okrese Hradec Králové nemá Královéhradecký kraj vlastní nemocnici, z toho 
důvodu je navrženo, aby poskytování pohotovostních služeb v roce 2015 zajišťovala Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. Vyrovnávací platba poskytnutá Fakultní nemocnici Hradec Králové na 
zajištění poskytování lékařských pohotovostních služeb je na rok 2015 stanovena ve výši 
5.200.000,- Kč. 
 
55. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1334/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. návrh na schválení pověřovacího aktu k plnění závazku veřejné služby pro Fakultní 

nemocnici Hradec Králové 
 2. návrh na uzavření smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Fakultní nemocnicí Hradec 

Králové o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby stanovením maximální výše vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2015 

II.  d  e  k  l  a  r  u  j  e   
    že zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby zejména pro obyvatele 

Královéhradeckého kraje na spádovém území okresu Hradec Králové je závazkem veřejné 
služby  

III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro Fakultní nemocnici Hradec Králové 
 2. stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování 

lékařské pohotovostní služby v roce 2015 maximálně do výše 5.200,0 tis. Kč  
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 3. smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a Fakultní nemocnicí Hradec 
Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, IČ 00179906, dle přílohy důvodové zprávy 

IV.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat smlouvu dle čl. III. odst. 3 přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 41. 
Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby na rok 2015- Horská služba, o.p.s.  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání Smlouva o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavíraná 
mezi Královéhradeckým krajem a Horskou službou, o.p.s. Uvedená smlouva je předložena na 
základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání uzavřené mezi Zdravotnickou službou 
Královéhradeckého kraje a Horskou službou ČR. Výše vyrovnávací platby za poskytování veřejné 
služby na zajištění poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných 
v horských oblastech Královéhradeckého kraje je pro rok 2015 stanovena na 438.000,- Kč. 
 
56. hlasování: 
PRO  36 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1335/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
 1. návrh na schválení pověřovacího aktu k plnění závazku veřejné služby pro Horskou 

službu ČR, o.p.s. 
 2. v souvislosti s Plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné 

služby návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby s Horskou službou ČR, o.p.s., o poskytování veřejné 
služby a stanovení maximální výše vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 
služby na rok 2015 

II.  d  e  k  l  a  r  u  j  e   
    že zajištění poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v 

horských oblastech Královéhradeckého kraje Horskou službou ČR, o.p.s., je veřejnou službou 
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III.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro Horskou službu ČR, o.p.s. 
 2. stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování první 

pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v horských oblastech 
Královéhradeckého kraje v roce 2015 maximálně do výše 438.000,- Kč dle důvodové 
zprávy 

 3. Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby s Horskou službou ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51, 
IČ 27467759, dle přílohy důvodové zprávy 

IV.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat smlouvu dle čl. III. odst. 3. přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 42. 
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z 
minulých let  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Předseda představenstva společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. (i za Oblastní nemocnici 
Rychnov nad Kněžnou a.s., která zanikla fúzí k 01.01.2013) žádá Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje o náhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let, kdy výše vyrovnávací 
platby ze strany Královéhradeckého kraje byla nižší, než náklady vynaložené v souvislosti s plněním 
závazku veřejné služby. Předseda představenstva společnosti poukazuje ve své žádosti na 
skutečnost, že Oblastní nemocnice Náchod a.s. poskytovala v minulých letech v určitých oborech 
zdravotní péči, kdy úhrada za její poskytování nepokryla nezbytné náklady vynaložené na činnost 
nasmlouvaných oborů a z tohoto důvodu požádal o částečné vyrovnání rozdílu mezi náklady za 
plnění závazku veřejné služby Oblastní nemocnicí Náchod a.s. a Oblastní nemocnicí Rychnov nad 
Kněžnou a.s.  
 
Odbor zdravotnictví Královéhradeckého kraje na základě výše uvedené žádosti provedl v roce 2014 
mimořádnou veřejnosprávní kontrolu vykazovaných výsledků hospodaření nasmlouvaných oborů 
za roky 2010 – 2011.  Na základě této kontroly bylo zjištěno, že u Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
ztráta za závazek veřejné služby dle vykázaných nákladů a výnosů v r. 2010 a 2011 činí celkem 
67.134.212,71 Kč; u Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. činí ztráta za závazek veřejné 
služby dle vykázaných nákladů a výnosů v r. 2010 a 2011 29.508.427,15 Kč. Kontrolní orgán tak u 
namátkově vybraných služeb provozovaných v rámci závazku veřejné služby nezjistil, že by 
vykazované náklady ve vyúčtování byly nižší než skutečnost a zároveň nezjistil, že by výnosy 
vykazované ve vyúčtování byly vyšší než skutečnost. To znamená, že nemocnice neoprávněně 
nezvýšily svůj nárok vůči rozpočtu Královéhradeckého kraje.  
 
Za účelem částečného vyrovnání rozdílu mezi náklady za plnění závazku veřejné služby Oblastní 
nemocnicí Náchod a.s. a Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou a.s. v letech 2010 a 2011 a 
skutečně poskytnutými vyrovnávacími platbami ze strany kraje, poskytl Královéhradecký kraj 
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v roce 2014 Oblastní nemocnici Náchod a.s. mimořádnou vyrovnávací platbu ve výši 50.000.000,- 
Kč. Předseda představenstva společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. ve své aktuální  žádosti o 
náhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let zdůrazňuje, že částečné vyrovnání 
ztráty z let 2010 a 2011 ve výši 25.347.550,- Kč je pro společnost nezbytné pro dokončení 
investičních akcí realizovaných společností Oblastní nemocnice Náchod a.s. v letošním roce.  
 
57. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   2 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1336/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby společnosti Oblastní nemocnice 

Náchod a.s. za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. navýšení kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2015 o částku 25.347.550,- Kč na mimořádnou 

vyrovnávací platbu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. za plnění závazku veřejné 
služby v letech 2010 a 2011 a současně o stejnou částku snížení kapitoly 50 – Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2015 pro odvětví zdravotnictví 

 2. poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby ve výši 25.347.550,- Kč společnosti Oblastní 
nemocnice Náchod a.s. za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011 

 3. uzavření smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Oblastní nemocnicí Náchod a.s., 
Purkyňova 446, 547 69 Náchod, IČ 26000202, o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby 
společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. za plnění závazku veřejné služby v 
letech 2010 a 2011 dle přílohy důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje  

promítnout přijaté usnesení do 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 
   termín: 30.03.2015  

  

 

 2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
podepsat smlouvu o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby společnosti Oblastní 
nemocnice Náchod a.s. za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011 

   termín: 30.04.2015  
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K bodu 43. 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s Oblastním 
spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové na rok 2015  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání žádost Oblastního spolku 
Českého červeného kříže Hradec Králové o poskytnutí daru na propagaci bezpříspěvkového 
dárcovství krve a jejich složek, oceňování mnohonásobných dárců a získávání nových dárců 
v Královéhradeckém kraji na rok 2015. V roce 2014 byla Oblastnímu spolku Českého červeného 
kříže Hradec Králové poskytnuta dotace ve výši 350.000,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
Díky této podpoře od Královéhradeckého kraje se v regionu podařilo zastavit úbytek prvodárců a 
získávat nové dárce do registru aktivních dárců krve a plazmy. V roce 2015 je předložen návrh na 
poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč. 
 
58. hlasování: 
PRO  36 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1337/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové o 

poskytnutí daru na propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve a jejich složek, oceňování 
mnohonásobných dárců a získávání nových dárců v Královéhradeckém kraji na rok 2015 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí dotace Českému červenému kříži, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 

Hradec Králové, Mostecká 290/3, 500 03 Hradec Králové, IČ 75060183, ve výši 300.000,-
 Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2015 dle důvodové zprávy 

 2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s Českým červeným 
křížem, Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové, Mostecká 290/3, 
500 03 Hradec Králové, IČ 75060183, dle přílohy důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat smlouvu dle č. II. odst. 2. přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  
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K bodu 44. 
Návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné 
služby Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání aktualizace Plánu pokrytí území 
Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje. Aktualizace „Plánu“ je připravena na základě ustanovení § 5 odst. 6 
zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve kterém je stanovena povinnost kraje 
vydat plán plošného pokrytí území kraje výjezdovými základnami a nejméně jednou za dva roky 
provést jeho aktualizaci (poslední aktualizace proběhla v roce 2013). 
 
59. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1338/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    aktualizaci Plánu pokrytí území Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami 

Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Plán pokrytí území Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné 

služby Královéhradeckého kraje dle přílohy důvodové zprávy 
III.  u  k  l  á  d  á   
    PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

informovat ředitele Zdravotnické záchranné služby o přijatém usnesení 
  termín: 20.04.2015  

   

  
 
K bodu 45. 
Návrh na darování nepotřebného movitého majetku - sanitních vozidel  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen k odsouhlasení návrh na darování nepotřebných 
sanitních vozidel, která byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Zdravotnická 
záchranná služba Královéhradeckého kraje. 
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60. hlasování: 
PRO  38 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1339/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrhy na uzavření darovacích smluv dle důvodové zprávy 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. darovací smlouvu s obcí Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky, IČ 00273287, dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy 
 2. darovací smlouvu s Městysem Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka, IČ 00271926, dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy 
 3. darovací smlouvu s Oblastní nemocnicí Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 21 Trutnov, 

IČ 26000237, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat darovací smlouvy dle čl. II. přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 46. 
Žádost města Opočno o podporu nákupu digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v Opočně  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání žádost města Opočno o finanční 
podporu nákupu digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v Opočně. Nákupem digitalizovaného 
rentgenu pro polikliniku v Opočně dojde k zefektivnění dostupnosti zdravotní péče pro občany 
města. Celkové náklady na pořízení rentgenu jsou vyčísleny na 1.200.000,- Kč, tyto náklady město 
Opočno samo není schopno pokrýt. 
 
61. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   5 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1340/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    žádost města Opočno o podporu nákupu digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v Opočně 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 400.000,- Kč z kapitoly 15 - zdravotnictví 

městu Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IČ 00275191, na pořízení 
digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v Opočně 

 2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s městem Opočno, 
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IČ 00275191, dle přílohy důvodové zprávy 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat smlouvu dle čl. II. odst. 2. přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 47. 
Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/13/815/2014  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Dne 31.03.2014 přijalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesení č. ZK/13/815/2014, 
kterým bylo uloženo PharmDr. Janě Třešňákové předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje: 

• Zprávu o naplňování Koncepce zdravotnictví; 
• Akční plány zdravotnictví v kraji pro rok 2014 a 2015; 
• Transformační projekt k fúzi nemocnic. 

 
Zpráva o naplňování Koncepce zdravotnictví byla Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
předložena k projednání dne 23.06.2014 (usnesení ZK/15/921/2014). 
 
Akční plány zdravotnictví v kraji pro rok 2014 a 2015 svým obsahem souvisejí s organizací 
zdravotnictví v Královéhradeckém kraji, tzn., že je nejdříve nezbytné zvážit organizační uspořádání 
jednotlivých nemocnic koncernu Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Ve věci 
organizace zdravotnictví v Královéhradeckém kraji se nabízejí 3 možná řešení, která je třeba 
pečlivě zvážit: 

• zachování současného organizačního uspořádání; 
• fúze zdravotnických akciových společností do jednoho subjektu; 
• přeměna zdravotnických akciových společností na neziskové nemocnice. 

Vzhledem ke skutečnosti, že k dnešnímu nejsou dokončeny práce na legislativní úpravě 
neziskových nemocnic, není možné adekvátně zhodnotit přínosy a negativa všech nabízených 
variant. V současné době jsou v rámci všech nemocnic činěny kroky, směřující ke stabilizaci jejich 
hospodaření, kdy je z prvních ekonomických výsledků r. 2014 patrné, že tyto kroky mají pozitivní 
efekt. Ve všech nemocnicích koncernu Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. došlo 
v průběhu roku 2014 ke změně vedení a rovněž v personální oblasti vrcholového managementu 
jsou nemocnice stabilizovány. 
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S ohledem na všechny výše uváděné skutečnosti je tak Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
navrhováno neprovádět zásadní rozhodnutí o organizaci zdravotnictví v kraji minimálně do doby, 
kdy bude možné vyhodnotit veškeré varianty možných změn. Problematika akčních plánů 
zdravotnictví v kraji tak bude řešena v rámci Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 
– 2020, která bude Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena v druhém pololetí r. 2015. 
    
Rozprava: 
 
MUDr. Jiří Veselý uvedl, že i přestože dochází ke kladnému vývoji hospodaření krajských nemocnic, 
stále se nedaří snižovat vnitřní zadluženost, která se dotýká problémů investic stavebních, investic 
do vybavení a zařízení nemocnic, výrazných problémů v oblasti personálu (lékaři i zdravotní 
personál). Proto je nutné hledat nejvhodnější model řešení. Není důvodem ukončení hledání řešení 
to, že po roce práce nemá kraj relevantní podklady, které Zdravotnický holding Královéhradeckého 
kraje nepřipravil. Podklady, které prozatím byly předkládány, jsou neuspokojivé. 
 
Ing. Miloslav Plass doplnil vystoupení MUDr. Jiřího Veselého. Fúze nemocnic je jedním z nástrojů 
k zefektivnění řízení krajského zdravotnictví. Dle radní PharmDr. Třešňákové fúze není připravena 
z důvodu nedostatku podkladů, analýz a informací pro zodpovědné rozhodnutí ve věci 
transformace zdravotnických zařízení. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a vedení 
Královéhradeckého kraje pracovalo rok na tom, aby posoudilo vhodnost dalších kroků ve 
zdravotnictví a zlepšení ekonomického stavu krajských nemocnic – v tomto kontextu připomenul, 
že problematika fúze není nová záležitost, fúze nemocnic je diskutována již od roku 2006, roku 
2008 byla odložena a od této doby se nevyřešila. Na toto téma byl uspořádán seminář za účasti 
Pardubického kraje, který má zkušenost s fúzí nemocnic, na základě tohoto kraj obdržel mnoho 
užitečných informací dotýkající se nejen fúze nemocnic, ale také návodů k zpřehlednění a 
zprůhlednění hospodaření nemocnic. V současné době situace spíše vyznívá, jako velmi intenzivní 
obrana proti krokům, které zpřehlední, zprůhlední, zefektivní, srovnají a porovnají hospodaření 
jednotlivých nemocnic. Do této chvíle se udržoval stav, který vedl k obrovské zadluženosti 
zdravotnických zařízení bez konkrétní odpovědnosti konkrétních osob. Kraj výrazně každoročně 
dotuje ztráty, které měl jako hlavní úkol odstranit a nadále financovat pouze ztráty legitimní a 
vznikají v důsledku zajištění veřejné služby. Nedbalost vyvádění peněz z jednotlivých nemocnic je 
krajem financováno i nadále a kraj tímto krokem odmítá použít nástroj, který by měl umožnit 
zpřehlednění hospodaření jednotlivých nemocnic. Hovořil o odchodu předsedy představenstva 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. z vedení společnosti; o změně ve vedení 
dozorčí rady společnosti – na základě této změny nastaly též výrazné změny v řízení společnosti, 
které vyústily v rezignaci Ing. Plasse z funkce člena dozorčí rady Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje. Uvedl, že „nicnedělání“ ve věci řízení krajského zdravotnictví, které je 
nyní odůvodňováno nedokončenou legislativní úpravou, je pouze výmluvou.  
 
Hlasování o návrhu PharmDr. Jany Třešňákové: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/13/815/2014 
II.  r  u  š  í   
    část usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/13/815/2014 bod I. odst. 2 a 

3 bez náhrady 
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62. hlasování: 
PRO  21 
PROTI     6 
ZDRŽEL SE 12 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 48. 
Regionální sektorová dohoda pro obor textilní a oděvní výroby pro kraj Královéhradecký  
 
Předkladatel  
Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Regionální sektorová dohoda pro 
obor textilní a oděvní výroby pro Královéhradecký kraj. Regionální sektorová dohoda pro obor 
textilní a oděvní výroby pro Královéhradecký kraj koordinuje aktivity na trhu práce, školství a 
celoživotního vzdělávání v sektoru textilní a oděvní výroby a souvisejících oborů, jako jsou např. 
prádelnictví a čistírenství, výzkum, vývoj a inovace, kožedělný průmysl či výroba textilních strojů.  
 
63. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1341/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Regionální sektorovou dohodu pro obor textilní a oděvní výroby pro kraj Královéhradecký 

(včetně všech jejich částí), dle přílohy důvodové zprávy 
II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Regionální sektorovou dohodu pro obor textilní a oděvní 
výroby pro kraj Královéhradecký, dle přílohy  důvodové zprávy 

   termín: 24.04.2015  
  

 

 2. Mgr. Táně Šormové, člence Rady Královéhradeckého kraje, 
podepsat realizační a akční plán Regionální sektorové dohody 

   termín: 24.04.2015  
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K bodu 49. 
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 
2013/2014  
 
Předkladatel  
Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je podána Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje k projednání Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 
v Královéhradeckém kraji za školní rok 2013/2014. Královéhradecký kraj je zřizovatelem 226 škol a 
školských zařízení v 88 právnických osobách (stav k 01.02.2015). Základním zdrojem statistických 
údajů a informací potřebných pro zpracování výše uvedené „Výroční zprávy“ byly statistické výkazy 
vyplňované školami, které byly shromážděny odborem školství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Dokument bude předán Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
 
Rozprava: 
 
Mgr. Martina Berdychová se dotazovala na stav optimalizace školství v Královéhradeckém kraji. 
 
Mgr. Táňa Šormová uvedla, že optimalizační návrh byl projednán Výborem pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, následně Radou Královéhradeckého kraje, 
která tento optimalizační návrh nedoporučila. 
 
MUDr. Jiří Veselý hovořil k projednávání optimalizace školství v Královéhradeckém kraji, vyjádřil se 
ke stanovenému ukazateli – parametru optimalizace školství. Dotazoval se na to, zda bude možné 
nalézt také jiné parametry, než byly dosud určeny. 
 
Ing. Miloslav Plass sdělil, že byl uspořádán seminář k optimalizaci školství, následovalo projednání 
optimalizačních návrhů, které schváleny nebyly, vznesl tedy dotazy, co bude dále následovat, kdy 
bude předložen upravený návrh na optimalizaci školství, optimalizaci učebních oborů, jaký návrh 
bude přijatelný jak pro výbor, tak i radu a zastupitelstvo. Současný stav školství není do budoucna 
možné financovat. 
 
Ing. Josef Táborský uvedl, že bylo věnováno velké množství času na prosazení návrhu optimalizace 
školství v kraji. Nezáleží však jen na vedení kraje, ale je třeba též iniciativy škol a jejich ředitelů, 
starostů měst a obcí, ve kterých se školy nacházejí. 
 
RSDr. Ing. Otakar Ruml, potvrdil slova pana Ing. Josefa Táborského, poukázal na to, že Mgr. Táňa 
Šormová optimalizačnímu návrhu věnovala veliké úsilí, nenašla však podporu u ředitelů organizací, 
kterých se návrh dotýkal. Nenašla podporu ani u místních samospráv, rodičů žáků a veřejnosti.  
 
MUDr. Jiří Veselý se domnívá, že od samého začátku přípravy optimalizace měla být nalezena lepší 
komunikace mezi všemi zúčastněnými. Podotkl, že není odpovědností ředitelů škol či místních 
samospráv, jak bude vypadat krajská síť školství, ale tato odpovědnost je výhradně jen na kraji.  
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Ing. Miloslav Plass dotázal se, zda rada kraje vyzvala ředitele škol a příslušné obce, aby předložili 
své návrhy na řešení situace ve školství. Jaký bude následovat další postup? 
 
Ing. Vladimír Derner hovořil o účasti na semináři určeném k optimalizačním návrhům na úseku 
školství, který byl velmi věcný a vyplynuly z něho konkrétní řešení a návrhy. Nyní se situace ubírá 
spíše směrem k ponechání současného stavu, není vůle do konce volebního období situaci nějak 
řešit. 
 
Bc. Lubomír Franc uvedl, že průnik názorů či nějaký konsensus nebyl nalezen, proto od 
optimalizačního návrhu, tak jak byl předložen, bylo ustoupeno. Vnímá, že je třeba krajskou síť škol 
řešit, ale není nutné tak učinit ihned. Kraj vydává stále stejnou částku na provoz škol, financování 
mezd probíhá prostřednictvím přídělu ze státního rozpočtu, kraj nebude dofinancovávat mzdy 
z krajského rozpočtu. Sdělil, že odbor školství byl pověřen předložením návrhu na „oborovou cestu“ 
– tj. na každý školní rok bude určováno, jaké obory v jakých školách budou otevírány, jako příklad 
uvedl střední školu v Červeném Kostelci, kde by mohlo být oborové zaměření v duchu textilního 
průmyslu (gumárenského) – tento obor by mohl být podpořen ze strany budoucích zaměstnavatelů 
i finančně; vyjádřil souhlas s větší spoluodpovědností ředitelů škol k příspěvkům a návrhům na 
změny; optimalizace učebních oborů by mohla proběhnout k 01.09.2016. 
 
Ing. Josef Táborský doplnil slova Bc. Lubomíra France. Sdělil, že Královéhradecký kraj provedl 
mnoho kroků vedoucích k úspěšné optimalizaci. Upozornil, že ředitelé škol podávají náměty, jak by 
mohly školy spolupracovat, možné změny oborů, aby výuka byla efektivní. Upozornil, že náklady na 
financování školství se sice nenavyšují, ale mohlo by dojít k úspoře v souvislosti s nevyužitými 
budovami, naopak financování mezd je problematické – je třeba řešit personální otázku škol a její 
optimálnost.  
 
Ing. Jiří Franc uvedl, že radou nepodpoření návrh na optimalizaci krajského školství však přinesl při 
projednávání dalších požadavků škol na dofinancování i větší aktivitu ředitelů (hledání vnitřních 
úspor) úsporu (původně požadováno cca 19 mil. Kč, po úpravách došlo ke snížení na cca 10 mil. Kč). 
 
Ing. Pavel Louda hovořil k předloženému optimalizačnímu návrhu škol v Novém Bydžově. 
Samospráva Nového Bydžova o školství v Novém Bydžově projednala, nebyla proti sloučení škol, 
neboť jí záleží na udržení oborové struktury. Poukázal však na vedení školy, mzdové hodnocení 
ředitelů (žijí s jistotou stálého finančního ohodnocení), samospráva nemá možnost podílet se na 
případném postihu ředitelů při neplnění svých povinností, případně jejich odvolání. 
 
64. hlasování: 
PRO  37 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   2 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1342/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    předloženou Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém 

kraji za školní rok 2013/2014 dle přílohy tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Mgr. Táně Šormové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit zveřejnění Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém 
kraji za školní rok 2013/2014 způsobem umožňujícím dálkový přístup a její předložení 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

  termín: 31.03.2015  
   

  
 
K bodu 50. 
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství)  
 
Předkladatel  
Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy ke schválení dodatky zřizovacích listin 
vybraných příspěvkových organizací v odvětví školství. Předmětnými dodatky budou v některých 
případech změněny názvy organizací či jejich sídlo. 
 
65. hlasování: 
PRO  36 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1343/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    § dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, střední odborná 

škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice  
§ dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Jičín, Soudná 12  
§ dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná 

škola, Jaroměř, Lužická 423  
§ dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola speciální, 

Jaroměř, Palackého 142  
§ dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Dobruška, Pulická 

779 dle přílohy tohoto usnesení 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Mgr. Táně Šormové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

zajistit veškeré právní úkony spojené se změnou zřizovacích listin příspěvkových 
organizací dle bodu I. tohoto usnesení 

  termín: 30.04.2015  
   

  
 
K bodu 51. 
Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2015  
 
Předkladatel  
Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena na vědomí informace o provedených 
rozpočtových opatřeních u státních účelových dotací. Jde o normativní rozpis závazných ukazatelů 
přímých výdajů na vzdělávání pro rok 2015 pro školy a školská zařízení zřízené kraje, obcemi i 
soukromé školy; a rozpisy související s nově obdrženými státními účelovými dotacemi. 
 
66. hlasování: 
PRO  36 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1344/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o úpravách rozpočtu státních účelových dotací pro r. 2015 v rozpočtu odvětví 

školství dle důvodové zprávy a tabulkové přílohy 
  
 
K bodu 52. 
Realizace projektu "Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Podána podrobná zpráva o průběžné realizaci projektu „Modernizace a dostavba Oblastní 
nemocnice Náchod“, především k průběhu realizace dokumentace pro provádění stavby včetně 
supervizí. Současně předána informace o vývoji 2. etapy výstavby Oblastní nemocnice Náchod. 
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Rozprava: 
 
Bc. Lubomír Franc uvedl, že v polovině roku 2015 budou již velmi dobře připraveny podklady pro 
výběrové řízení. Otevřel otázku problematiky výstavby parkovacího domu – v plánech je nyní 
situováno okolo roku 2020. Parkování v Náchodě se jeví již nyní jako velmi výrazný problém, nabízí 
se otázka realizace výstavby parkovacího domu projektem PPP v první polovině roku 2016, bez 
investiční účasti kraje, bez provozování kraje, další podmínky a parametry by byly následně 
upřesněny. Materiál zabývající se problematikou dřívější výstavby parkovacího domu 
prostřednictvím uvedeného postupu bude připraven pro jednání rady kraje, v případě jejího 
pozitivního vyjádření bude posunut k projednání zastupitelstvu kraje v květnu 2015.  
 
Ing. Vladimír Derner, požádal, aby byla tato průběžná zpráva doplňována o harmonogram a jeho 
plnění. Uvedl, že financování přestavby náchodské nemocnice se vyšplhá na částku 2 mld. Kč. 
Vyjádřil se k plánovanému PPP projektu.  
 
Bc. Lubomír Franc sdělil, že by bylo vhodné otázky financí na přestavbu náchodské nemocnice řešit 
až po uskutečnění výběrového řízení.  
 
Ing. Pavel Louda uvedl, že se domnívá, že  plánovacím období 2014 – 2020 je podpora pro města na 
podporu výstavbu parkovacích domů. 
 
Jan Birke sdělil, že v plánovacím období 2014 – 2020 podpora na výstavbu parkovacích domů není. 
Dále se vyjádřil ke slovům Ing. Dernera, poukázal na dopravní situaci a situaci s parkováním 
ve městě Náchod.  
 
Ing. Vladimír Derner reagoval na vystoupení Jana Birkeho. 
 
67. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1345/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o realizaci projektu "Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"  
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K bodu 53. 
Investiční záměr - Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren, Opletalova 334/2, Hradec 
Králové  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Rada Královéhradeckého kraje schválila dne 09.03.2015 investiční záměr na „Stavební úpravy 
objektu Gayerových kasáren, Opletalova 334/2, Hradec Králové“, jako podklad pro připravované 
výběrové řízení pro soubor projektových dokumentací. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je 
na základě tohoto rozhodnutí rady kraje předložen návrh na schválení zajištění finančních 
prostředků k dofinancování veřejné zakázky na dokumentaci pro územní rozhodnutí pro výše 
citovaný investiční záměr, bude-li tato zakázka finančně hodnocena nad 1.500.000,- Kč, maximálně 
však do 2.392.000,- Kč. 
 
68. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1346/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    zajištění finančních prostředků pro kapitolu 50 odvětví kultury k dofinancování veřejné 

zakázky na dokumentaci pro územní rozhodnutí pro investiční záměr - Stavební úpravy 
objektu Gayerových kasáren, Opletalova 334/2, Hradec Králové bude-li nad 1.500.000,- Kč z 
rozpočtu kraje na rok 2015 do její maximální výše 2.392.000,- Kč. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení. 
  termín: 30.11.2015  

   

  
 
K bodu 54. 
Příprava zadávacího řízení a návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Poskytování 
tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní 
společnosti“, pro období let 2015 – 2019  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Staženo z programu. 
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K bodu 55. 
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje, 
které realizují projekty z Operačního programu Životní prostředí (50. a 60. výzva)  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
V souvislosti se změnou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
která nabyla účinnosti dne 20. února 2015, je nezbytné upravit dosavadní způsob kofinancování a 
předfinancování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi Královéhradeckého kraje 
podpořených z dotací získaných z mimokrajských zdrojů. Podle současné právní úpravy již není 
možné, aby rada kraje v rámci postupu podle Směrnice č. 16, kterou se upravuje postup 
Královéhradeckého kraje při zajišťování předfinancování a kofinancování projektů, tedy určovala, 
v jaké konkrétní výši budou prostředky určené na předfinancování a kofinancování pro určitou 
příspěvkovou organizaci použity na úhradu způsobilých nebo nezpůsobilých výdajů projektu. Od 
20. února 2015 je nezbytné, aby v případě částek nad 200 tis. Kč zastupitelstvo kraje rozhodlo, zda 
budou tyto prostředky poskytnuty jako dotace (neuznatelné výdaje), nebo návratná finanční 
výpomoc (uznatelné výdaje). Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je tedy předkládán 
k projednání návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí vybraným příspěvkovým 
organizacím Královéhradeckého kraje.  
 
69. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1347/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím dle seznamu v důvodové zprávě 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. uzavření dohod o zrušení smluv na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na kofinancování a dočasné předfinancování projektu a 
smluv na financování nezpůsobilých nákladů uzavřených s vybranými příspěvkovými 
organizacemi kraje dle přílohy č. 1 – 3 důvodové zprávy 

 2. poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na účel, ve výši, s 
termínem vrácení a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

III.  u  k  l  á  d  á   
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

podepsat dohody o zrušení smluv dle bodu II.1 tohoto usnesení 
   termín: 30.04.2015  
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 2. statutárním zástupcům jednotlivých příspěvkových organizací  
předložit vyúčtování poskytnutých návratných finančních výpomocí ihned po ukončení 
financování projektu ze Státního fondu životního prostředí (po proplacení poslední žádosti 
o platbu) 

   termín: 31.03.2016  
  

 

  
 
K bodu 56. 
Informace o stavu žádosti a schválení způsobu financování programu "Zlepšení dopravní 
obslužnosti na česko-polském příhraničí v oblasti Bystřických a Orlických hor", 
PL.3.22/1.1.00/14.04235  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena informace o stavu žádosti o změnu projektu 
„Zlepšení dopravní dostupnosti na česko-polském příhraničí v oblasti Bystřických a Orlických hor“ 
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 
2013“. Součástí předloženého materiálu je též návrh způsobu spolufinancování etapy č. II tohoto 
projektu. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na zahájení 
stavebních prací na I. etapě projektu i přes momentální absenci zajištění finančního krytí 
z příslušného programu. 
 
70. hlasování: 
PRO  31 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1348/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci o stavu žádosti o změnu projektu reg. č. PL.3.22/1.1.00/14.04235 „Zlepšení 

dopravní dostupnosti na česko-polském příhraničí v oblasti Bystřických a Orlických hor“ v 
rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 – 2013" a návrhu způsobu spolufinancování etapy č. II tohoto projektu, 
dle důvodové zprávy. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    zahájení stavebních prací na I. etapě projektu (úsek Polom-Deštné) i přes momentální absenci 

zajištění finančního krytí z příslušného programu, dle důvodové zprávy. 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  

podepsat výzvu k provedení díla dle uzavřené SOD dle bodu II.  
  termín: 10.04.2015  
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Návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 57 – 64: 
71. hlasování: 
PRO  31 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování k bodům č. 57 – 64: 
72. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
K bodu 57. 
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Hanou Keslerovou v 
rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě kupní na 
odkup pozemku mezi Královéhradeckým krajem a paní Hanou Keslerovou. Předmětem této smlouvy je 
závazek budoucího prodávajícího uzavřít za sjednaných podmínek v budoucnu kupní smlouvu, jejímž 
předmětem bude prodej a koupě nemovitosti v katastrálním území Solnice. Tato smlouva je uzavírána 
na podporu realizace projektu „Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice – Kvasiny“ 
na základě „Ujednání o porozumění“ uzavřené mezi ŠKODA AUTO a.s., Ministerstvem průmyslu a 
obchodu a Královéhradeckým krajem.  
 
72. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1349/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5787 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní Hanou Keslerovou, bytem Okružní 530, 
517 01 Solnice v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5787 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní Hanou Keslerovou, bytem Okružní 530, 
517 01 Solnice v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 58. 
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Milenou Noskovou 
a panem Bohušem Noskem v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě kupní na 
odkup pozemku mezi Královéhradeckým krajem, paní Milenou Noskovou a panem Bohušem Noskem. 
Předmětem této smlouvy je závazek budoucího prodávajícího uzavřít za sjednaných podmínek 
v budoucnu kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej a koupě nemovitosti v katastrálním území 
Solnice. Tato smlouva je uzavírána na podporu realizace projektu „Rozšíření průmyslové zóny 
Královéhradeckého kraje Solnice – Kvasiny“ na základě „Ujednání o porozumění“ uzavřené mezi 
ŠKODA AUTO a.s., Ministerstvem průmyslu a obchodu a Královéhradeckým krajem.  
 
72. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1350/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemků p.p.č. 5789 a 5795 v 

k.ú. Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní Milenou Noskovou a panem Bohušem 
Noskem, oba bytem Kvasnická 122, 517 01 Solnice v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Solnice 
- Kvasiny" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemků p.p.č. 5789 a 5795 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní Milenou Noskovou a panem Bohušem Noskem,
oba bytem Kvasnická 122, 517 01 Solnice v rámci "Rozšíření průmyslové zóny 
Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 59. 
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Jiřinou 
Oubrechtovou v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě kupní na 
odkup pozemku mezi Královéhradeckým krajem a paní Jiřinou Oubrechtovou. Předmětem této 
smlouvy je závazek budoucího prodávajícího uzavřít za sjednaných podmínek v budoucnu kupní 
smlouvu, jejímž předmětem bude prodej a koupě nemovitosti v katastrálním území Solnice. Tato 
smlouva je uzavírána na podporu realizace projektu „Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého 
kraje Solnice – Kvasiny“ na základě „Ujednání o porozumění“ uzavřené mezi ŠKODA AUTO a.s., 
Ministerstvem průmyslu a obchodu a Královéhradeckým krajem.  
 
72. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1351/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na uzavření Smlouvy  o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5794 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní Jiřinou Oubrechtovou, bytem Na Drahách 1595, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje 
Solnice - Kvasiny" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5794 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní Jiřinou Oubrechtovou, bytem Na Drahách 1595, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje 
Solnice - Kvasiny" 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 60. 
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Jiřinou 
Oubrechtovou a panem JUDr. Josefem Oubrechtem v rámci "Rozšíření průmyslové zóny 
Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě kupní na 
odkup pozemku mezi Královéhradeckým krajem, paní Jiřinou Oubrechtovou a panem Josefem 
Oubrechtem. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího prodávajícího uzavřít za sjednaných 
podmínek v budoucnu kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej a koupě nemovitosti 
v katastrálním území Solnice. Tato smlouva je uzavírána na podporu realizace projektu „Rozšíření 
průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice – Kvasiny“ na základě „Ujednání o porozumění“ 
uzavřené mezi ŠKODA AUTO a.s., Ministerstvem průmyslu a obchodu a Královéhradeckým krajem.  
 
72. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1352/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5793 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní Jiřinou Oubrechtovou, bytem Na Drahách 1595, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou a panem JUDr. Josefem Oubrechtem, bytem Foerstrova 1688/5, 
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové v rámci "Rozšíření průmyslové zóny 
Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5793 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní Jiřinou Oubrechtovou, bytem Na Drahách 1595, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou a panem JUDr. Josefem Oubrechtem, bytem Foerstrova 1688/5, 
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové v rámci "Rozšíření průmyslové zóny 
Královéhradeckého kraje Solnice  - Kvasiny" 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 61. 
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem Janem Ješinou v 
rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě kupní na 
odkup pozemku mezi Královéhradeckým krajem a panem Janem Ješinou. Předmětem této smlouvy je 
závazek budoucího prodávajícího uzavřít za sjednaných podmínek v budoucnu kupní smlouvu, jejímž 
předmětem bude prodej a koupě nemovitosti v katastrálním území Solnice. Tato smlouva je uzavírána 
na podporu realizace projektu „Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice – Kvasiny“ 
na základě „Ujednání o porozumění“ uzavřené mezi ŠKODA AUTO a.s., Ministerstvem průmyslu a 
obchodu a Královéhradeckým krajem.  
 
72. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1353/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5801 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a panem Janem Ješinou, bytem Domašínská 230, 
517 01 Solnice v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5801 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a panem Janem Ješinou, bytem Domašínská 230, 
517 01 Solnice v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 62. 
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem Miroslavem 
Daňkem v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě kupní na 
odkup pozemku mezi Královéhradeckým krajem a panem Miroslavem Daňkem. Předmětem této 
smlouvy je závazek budoucího prodávajícího uzavřít za sjednaných podmínek v budoucnu kupní 
smlouvu, jejímž předmětem bude prodej a koupě nemovitosti v katastrálním území. Tato smlouva je 
uzavírána na podporu realizace projektu „Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice 
– Kvasiny“ na základě „Ujednání o porozumění“ uzavřené mezi ŠKODA AUTO a.s., Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Královéhradeckým krajem.  
 
72. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1354/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5790 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a panem Miroslavem Daňkem, bytem Sídliště I. 518, 
517 01 Solnice v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5790 v k.ú. 

Solnice mezi Královéhradeckým krajem a panem Miroslavem Daňkem v rámci "Rozšíření 
průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 63. 
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Annou Hlaváčkovou 
v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě kupní na 
odkup pozemku mezi Královéhradeckým krajem a paní Annou Hlaváčkovou. Předmětem této smlouvy 
je závazek budoucího prodávajícího uzavřít za sjednaných podmínek v budoucnu kupní smlouvu, jejímž 
předmětem bude prodej a koupě nemovitosti v katastrálním území Solnice a v katastrálním území 
Litohrady. Tato smlouva je uzavírána na podporu realizace projektu „Rozšíření průmyslové zóny 
Královéhradeckého kraje Solnice – Kvasiny“ na základě „Ujednání o porozumění“ uzavřené mezi 
ŠKODA AUTO a.s., Ministerstvem průmyslu a obchodu a Královéhradeckým krajem.  
 
72. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1355/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5779 v k.ú. 

Solnice a na odkup pozemků p.p.č. 3176 a 3178 v k.ú. Litohrady mezi Královéhradeckým 
krajem a paní Annou Hlaváčkovou, bytem Černčice č.p. 16 v rámci "Rozšíření průmyslové zóny 
Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5779 v k.ú. Solnice 

a na odkup pozemků p.p.č. 3176 a 3178 v k.ú. Litohrady mezi Královéhradeckým krajem a 
paní Annou Hlaváčkovou, bytem Černčice č.p. 16 v rámci "Rozšíření průmyslové zóny 
Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny" 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 64. 
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s panem Karlem Jelínkem 
v rámci "rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě kupní na 
odkup pozemku mezi Královéhradeckým krajem a panem Karlem Jelínkem. Předmětem této smlouvy 
je závazek budoucího prodávajícího uzavřít za sjednaných podmínek v budoucnu kupní smlouvu, jejímž 
předmětem bude prodej a koupě nemovitosti v katastrálním území Litohrady. Tato smlouva je 
uzavírána na podporu realizace projektu „Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice 
– Kvasiny“ na základě „Ujednání o porozumění“ uzavřené mezi ŠKODA AUTO a.s., Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Královéhradeckým krajem.  
 
72. hlasování: 
PRO  30 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1356/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 3170 v k.ú. 

Litohrady  mezi Královéhradeckým krajem a panem Karlem Jelínkem, bytem Litohrady 14, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje 
Solnice - Kvasiny" 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 3170 v k.ú. 

Litohrady mezi Královéhradeckým krajem a panem Karlem Jelínkem, bytem Litohrady 14, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou v rámci "Rozšíření průmyslové zóny Královéhradeckého kraje 
Solnice - Kvasiny" 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 30.04.2015  

   

  
 
K bodu 65. 
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí darovací Rozšíření železničního přejezdu v rámci stavby 
"Rekonstrukce silnice III/3023 - Teplice nad Metují"  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení smlouva budoucí darovací 
uzavíraná mezi Královéhradeckým krajem a Správou železniční dopravní cesty. Předmětem je 
darování stavebního objektu Rozšíření železničního přejezdu v rámci stavby „Rekonstrukce silnice 
III/3023 – Teplice nad Metují“, která je realizována Královéhradeckým krajem. 
 
73. hlasování: 
PRO  31 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1357/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Smlouvu budoucí darovací, jejímž předmětem je darování: stavební objekt Rozšíření 

železničního přejezdu v rámci stavby "Rekonstrukce silnice III/3023 - Teplice nad Metují". 
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II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Smlouvu budoucí darovací, jejímž předmětem je darování: stavební objekt Rozšíření 

železničního přejezdu v rámci stavby "Rekonstrukce silnice III/3023 - Teplice nad Metují". 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat předmětnou smlouvu budoucí darovací, jejímž předmětem je darování: 
stavební objekt Rozšíření železničního přejezdu v rámci stavby "Rekonstrukce silnice III/3023 - 
Teplice nad Metují". 

  termín: 30.04.2015  
   

  
 
K bodu 66. 
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby "II/501 Lázně 
Bělohrad, Kotykova alej" v k. ú. a obci Lázně Bělohrad  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene uzavíraná mezi Královéhradeckým krajem a Povodím Labe, s.p. 
Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene z důvodu umístění stavby 
zrekonstruovaného mostu v rámci realizace stavby „Silnice II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“ 
na pozemku ve vlastnictví Povodí Labe. Uvedená stavba bude po jejím dokončení ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. 
 
74. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1358/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1DHM140307 

Budoucí povinný: Povodí Labe, státní podnik 
Budoucí oprávněný: Královéhradecký kraj 
Věcné břemeno: umístění stavby rekonstruovaného mostu v rámci stavební akce „II/501 
Lázně Bělohrad, Kotykova alej“ na pozemku parc. č. 639/1, 641/1 v katastrálním území Lázně 
Bělohrad, obec Lázně Bělohrad. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení 

věcného břemene z důvodu umístění stavby rekonstruovaného mostu, 
mezi Královéhradeckým krajem a Povodím Labe, státním podnikem v rámci 
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stavební akce „II/501 Lázně Bělohrad, Kotykova alej“ na pozemku parc. č. 639/1, 641/1 v 
katastrálním území Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad. 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci 
stavební akce „II/501 Lázně Bělohrad, Kotykova alej“ k pozemku parc. č. 639/1, 641/1 v 
katastrálním území Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad.  

  termín: 30.04.2015  
   

  
 
K bodu 67. 
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Most ev. č. 28434-
1 Šárovcova Lhota" v k. ú. a obci Šárovcova Lhota  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene uzavíraná mezi Královéhradeckým krajem a Povodím Labe, s.p. 
Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene z důvodu umístění stavby 
zrekonstruovaného mostu v rámci realizace stavby „Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota“ na 
pozemku ve vlastnictví Povodí Labe. Uvedená stavba bude po jejím dokončení ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. 
 
75. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1359/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1DHM140303 

Budoucí povinný: Povodí Labe, státní podnik 
Budoucí oprávněný: Královéhradecký kraj 
Věcné břemeno: umístění stavby rekonstruovaného mostu v rámci 
stavební akce „Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota“ na pozemku parc. č. 963/5 v 
katastrálním území Šárovcova Lhota, obec Šárovcova Lhota. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení 

věcného břemene z důvodu umístění stavby rekonstruovaného mostu, 
mezi Královéhradeckým krajem a Povodím Labe, státním podnikem v rámci 
stavební akce „Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota“ na pozemku parc. č. 963/5 v 
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katastrálním území Šárovcova Lhota, obec Šárovcova Lhota. 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci 
stavební akce „Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota“ k pozemku parc. č. 963/5 v katastrálním 
území Šárovcova Lhota, obec Šárovcova Lhota. 

  termín: 30.04.2015  
   

  
 
K bodu 68. 
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby "II/501 Hamerský 
Mlýn - Dolní Nová Ves včetně mostů ev. č. 501-002, 501-003 a 501-004" v k. ú. Dolní Nová Ves, 
obec Lázně Bělohrad  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene uzavíraná mezi Královéhradeckým krajem a Povodím Labe, s.p. 
Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene z důvodu umístění stavby 
rekonstruovaných mostů v rámci realizace stavby „II/501 Hamerský Mlýn – Dolní Nová Ves včetně 
mostů ev. č. 501-002, 501-003 a 501-004“ na pozemku ve vlastnictví Povodí Labe. Uvedená stavba 
bude po jejím dokončení ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
76. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1360/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  o   
    Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1DHM140305 

Budoucí povinný: Povodí Labe, státní podnik 
Budoucí oprávněný: Královéhradecký kraj 
Věcné břemeno: umístění stavby rekonstruovaných mostů v rámci stavební akce „II/501 
Hamerský Mlýn - Dolní Nová Ves včetně mostů ev. č. 501-002, 501-003 a 501-
004“ na pozemku parc. č. 282/1, 286/3 v katastrálním území Dolní Nová Ves, obec Lázně 
Bělohrad. 

II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení 

věcného břemene z důvodu umístění stavby rekonstruovaných mostů, 
mezi Královéhradeckým krajem a Povodím Labe, státním podnikem v rámci 
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stavební akce „II/501 Hamerský Mlýn - Dolní Nová Ves včetně mostů ev. č. 501-002, 501-003 
a 501-004“ na pozemku parc. č. 282/1, 286/3 v katastrálním území Dolní Nová Ves, 
obec Lázně Bělohrad. 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci 
stavební akce „II/501 Hamerský Mlýn - Dolní Nová Ves včetně mostů ev. č. 501-002, 501-003 
a 501-004“ k pozemku parc. č. 282/1, 286/3 v katastrálním území Dolní Nová Ves, obec Lázně 
Bělohrad. 

  termín: 30.04.2015  
   

  
 
K bodu 69. 
Návrh na zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce 
Královéhradeckého kraje v roce 2015 - odvětví zdravotnictví, 3. změna  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k odsouhlasení změna financování 
jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2015 pro odvětví 
zdravotnictví. 
 
77. hlasování: 
PRO  32 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1361/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce 

Královéhradeckého kraje v odvětví zdravotnictví v roce 2015 dle důvodové zprávy a tabulkové 
přílohy 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout úpravy dle bodu I. do 1. změny Rozpočtu Královéhradeckého 
kraje pro rok 2015 

   termín: 30.03.2015  
  

 

 2. Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajisti realizaci přijatého usnesení 

   termín: 10.04.2015  
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K bodu 70. 
Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a 
reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2015, odvětví školství - 2. úprava  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k odsouhlasení úprava rozpočtu, změna 
zařazení a financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 
pro rok 2015 pro odvětví školství. 
 
78. hlasování: 
PRO  33 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1362/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. zvýšení Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství 

v roce 2015 o celkovou částku 1.425,0 tis. Kč za současného zapojení výsledku 
hospodaření za rok 2014 

 2. zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce 
Královéhradeckého kraje v odvětví školství v roce 2015 dle důvodové zprávy a tabulkové 
přílohy 

II.  u  k  l  á  d  á   
 1. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 

promítnout úpravy dle bodu I. do 1. změny Rozpočtu Královéhradeckého 
kraje pro rok 2015 

   termín: 30.03.2015  
  

 

 2. Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 10.04.2015  
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Návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 74 – 98: 
79. hlasování: 
PRO  32 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování k bodům č. 74 – 98: 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
K bodu 71. 
Návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Staré Město a obci Trutnov, okr. Trutnov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na prodej pozemku v k.ú. 
Dolní Staré Město a obci Trutnov společnosti Trutnov Property Development, a.s. za kupní cenu 
161.830,- Kč.  
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1363/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej pozemku uvedenému zájemci 

Prodávající: Královéhradecký kraj  
Kupující:  
Trutnov Property Development, a.s., se sídlem Václavské náměstí 1601/47, 110  00  Praha 1  
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
Pozemek:  
část p. p. č. 538/7, která je dle GP č. 522-271/2011 označena jako 538/55 o výměře 338 m2 
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ostatní plocha - silnice, 
  v k.ú. Dolní Staré Město a obci Trutnov 
Věcné břemeno: na p.p.č. 538/7 vázne věcné břemeno vstupu, chůze a jízdy na část 
pozemku za účelem zajištění provozu, oprav a údržby energetického zařízení v rozsahu 
uvedeném v geometrickém plánu 495-173/2012 pro oprávněného ČEZ Teplárenská, 
a. s. se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, IČO: 27309941 podle listiny Smlouva o 
zřízení věcného břemene ze dne 16.1.2013 - úplatná 
Kupní cena: 161 830,- Kč včetně DPH (478,787 Kč/m2) 
Náklady spojené s převodem: 
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
  a daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající - bude uhrazena z kapitoly č. 10 (doprava) 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

 
 
K bodu 72. 
Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. a obec Kopidlno  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na prodej nemovitostí v k.ú. 
a obec Kopidlno městu Kopidlno za prodejní cenu 1.580.000,- Kč. Jedná se o nepotřebné 
nemovitosti, které měla svěřeny k hospodaření příspěvková organizace kraje Střední škola 
zahradnická, Kopidlno. Město Kopidlno využije odkoupený nemovitý majetek jako zázemí pro 
hasiče, zázemí pro místní hospodářství a pro umístění sběrného dvora. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1364/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. prodej nemovitého majetku Královéhradeckého kraje, a to  

pozemků: 
  st. p. č.  315/1 o výměře 2481 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
        Součásti je stavba: bez čp/če, zem. stavba 
        Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 315/1 
  st. p. č. 315/2 o výměře 103 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
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        Součásti je stavba: bez čp/če, administrativa 
        Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 315/2 
  p. p. č. 1066/3 o výměře 4050 m2 ostatní plocha-manipulační plocha 
vše v k. ú. a  obec Kopidlno 
Prodávající: Královéhradecký kraj 
Kupující: Město Kopidlno 
Kupní cena: 1 580 000,- Kč 
bude uhrazena v pěti splátkách takto:  
- první úhrada ve výši 380 000,- Kč bude provedena kupujícím po podpisu kupní smlouvy 
- druhá až pátá úhrada každá ve výši 300 000,- Kč bude splatná 
počínaje dnem 1. 1. 2016 každoročně vždy k 30. 6. po dobu následujících čtyř let  
  až do 30. 6. 2019 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem, popsáno v důvodové zprávě 
Náklady spojené s převodem 
  - správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
  - daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající 
Podmínka převodu 
vybudování vjezdu na pozemek p. p. č. 1066/2 v k. ú. a obec Kopidlno, umožňující 
samostatný přístup na pozemek 

 2. zřízení zástavního práva 
Zástavní právo: 
  - součástí kupní smlouvy, pro zajištění pohledávek prodávajícího z dosud 
neuhrazené cele výše kupní ceny k převáděným nemovitostem, ve prospěch 
Královéhradeckého kraje 
Zástavní věřitel: Královéhradecký kraj 
Zástavní dlužník: Město Kopidlno 
Zástavní právo k nemovitostem 
pozemku: 
st. p. č. 212/1 o výměře 417 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
  Součástí je stavba:Kopidlno, č. p. 141, občanská vyb.  
  Stavba stojí na pozemku p. č. : St. 212/1  
v k. ú. a obec Kopidlno 

 3. zřízení předkupního práva k nemovitostem ve prospěch Královéhradeckého kraje 
pozemkům: 
st. p. č. 315/1 o výměře 2481 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
     Součástí je stavba: bez čp/če, zemědělská stavba 
     Stavba stojí na pozemku p. č.: st. 315/1 
  st. p. č. 315/2 o výměře 103 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
     Součástí je stavba: bez čp/če, administrativa  
     Stavba stojí na pozemku p. č.: st. 315/2 
  p. p. č. 1066/3 o výměře 4050 m2 ostatní plocha – manipulační plocha  
  v k. ú. a obci Kopidlno 

 4. zřízení předkupního práva k nemovitostem 
  ve prospěch města Kopidlno 
pozemku: 
  p. p. č. 1066/2 o výměře 9387 m2 orná půda 
  v k. ú. a obec Kopidlno 
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 5. zřízení věcného břemene 
zřízení služebnosti cesty a stezky, služebnosti užívacího práva a služebnosti inženýrské sítě 
Povinný: Město Kopidlno 
Oprávněný: Královéhradecký kraj 
  - zřízení služebnosti užívacího práva garáže 
   na pozemku st. p. č. 315/2 v k. ú. a obec Kopidlno 
  - zřízení služebnosti cesty a stezky, umožňující přístup k panující nemovitosti  
   na pozemku povinného p. p. č. 1066/3 v k. ú. a obec Kopidlno 
  - zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, užívání, možnosti oprav a 
nezbytné údržby septiku 
   na pozemku p. p. č. 1066/3 v k. ú. a obec Kopidlno 
  - zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, užívání, možnosti oprav a 
nezbytné údržby vodovodní přípojky 
   na pozemku p. p. č. 1066/3 v k. ú. a obec Kopidlno 
Ocenění věcného břemene: zřízení služebností bude bezúplatně 
Náklady spojené se zřízením věcných břemen 
nese oprávněný z věcného břemene 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat smlouvu na převod nemovitostí dle bodu I. tohoto usnesení, uzavřít a 
podepsat smlouvu na zřízení předkupního práva dle bodu I. 4. tohoto usnesení a smlouvu o 
zřízení věcného břemene dle bodu I. 5. tohoto usnesení 

  termín: 31.12.2015  
   

  
 
K bodu 73. 
Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Chvaleč, okr. Trutnov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemků v k.ú. a 
obci Chvaleč od Mysliveckého sdružení RÁČ – Chvaleč. Jedná se o pozemky zastavěné silnicí II/301 
a jejich vykoupením dojde ke sjednocení vlastnických vztahů Královéhradeckého kraje ke 
komunikaci a pozemkovým parcelám pod ní. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1365/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. II/301 

Prodávající: 
Myslivecké sdružení RÁČ - Chvaleč, se sídlem Chvaleč 127, 542  11  Chvaleč 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí II/301 
p.p.č. 154/35 o výměře 1 133 m2 ostatní plocha - silnice, 
p.p.č. 154/38 o výměře 38 m2 ostatní plocha - silnice, 
p.p.č. 154/39 o výměře 25 m2 ostatní plocha - silnice, 
p.p.č. 154/40 o výměře 9 m2 ostatní plocha - silnice, 
p.p.č. 154/41 o výměře 87 m2 ostatní plocha - silnice, 
  v k. ú. a obci Chvaleč 
Celková výměra: 1 292 m2 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2015 - kap. 12 správa majetku, 
následně žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
  - správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
  - daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající 
Kupní cena: 64 600,- Kč (50,-Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a 2. tohoto usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup 

pozemku pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

  
 
K bodu 74. 
Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Hořenice, okr. Náchod  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemků v k.ú. a 
obci Hořenice od České unie sportu. Jedná se o pozemky zastavěné silnicí III/299 18 a jejich 
vykoupením dojde ke sjednocení vlastnických vztahů Královéhradeckého kraje ke komunikaci a 
pozemkovým parcelám pod ní. 
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80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1366/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/299 18 

Prodávající: 
Česká unie sportu, se sídlem Zátopkova 100/2, 160  17  Praha 6     
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemek: zastavěný silnicí III/299 18 
  p. p. č. 455/13 o výměře 131 m2 ostatní plocha - silnice 
  v k. ú. a obci Hořenice 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2015 - kap. 12 správa majetku, 
následně žádost o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
  - správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
  - daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající 
Kupní cena: 5 240,- Kč (40,- Kč/m2) 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a 2. tohoto usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup 

pozemku pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  
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K bodu 75. 
Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemků v k.ú. a 
obci Jívka od paní Jiřiny Johnové, paní Jarmily Křížové a paní Dagmar Lajerové. Jedná se o pozemky 
zastavěné silnicí III/3014 a jejich vykoupením dojde ke sjednocení vlastnických vztahů 
Královéhradeckého kraje ke komunikaci a pozemkovým parcelám pod ní. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1367/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. III/3014 

Prodávající: 
Jiřina Johnová, bytem Na louce 224, Velký Dřevíč, 549  34 Hronov - spoluvlastnický 
podíl 2/8 (cena spoluvlastnického podílu: 8 412,50 Kč), 
Jarmila Křížová, bytem Úpická 172, 542  34 Malé Svatoňovice - spoluvlastnický 
podíl 2/8 (cena spoluvlastnického podílu: 8 412,50 Kč), 
Dagmar Lajerová, bytem Stárkov 148, 549  36  Stárkov - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena 
spoluvlastnického podílu: 16 825,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj 
Pozemky: zastavěné silnicí III/3014 
p.p.č. 465/9 o výměře 609 m2 ostatní plocha - silnice,  
p.p.č. 515/14 o výměře 64 m2 ostatní plocha - silnice, 
  v k. ú. a obci Jívka 
Celková výměra: 673 m2 
Kupní cena: 33 650,- Kč (50,- Kč/m2) 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku, následně žádost 
o refundaci ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
  - správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
  - daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I. 1. a 2. tohoto usnesení 
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 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků za výkup 
pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy od Ministerstva financí ČR 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

   
 
K bodu 76. 
Návrh na darování pozemků v k.ú. Syrovátka, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Syrovátka  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemků v k.ú. 
Syrovátka do vlastnictví obce Syrovátka. Jedná se o pozemky zastavěné stavbou chodníků a pod 
zelenými pásy v obci podél komunikací III/323 16 a III/323 14, uvedené pozemky svým 
charakterem zástavby patří do vlastnictví obce, která je bude využívat. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1368/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků v k.ú. a obci Syrovátka do vlastnictví obce Syrovátka  

Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
Obdarovaný: obec Syrovátka 
Pozemky: zastavěné stavbou chodníků a pod zelenými pásy v obci podél komunikací 
III/323 16 a III/323 14 
část p. p. č. 36/2, která je dle GP č. 198-84/2014 označena jako p.p.č. 36/3 o výměře 1 998 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 36/2, která je dle GP č. 198-84/2014 označena jako p.p.č. 36/4 o výměře 376 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
část p. p. č. 36/2, která je dle GP č. 198-84/2014 označena jako p.p.č. 36/5 o výměře 424 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace, 
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část p. p. č. 177 díl "a" o výměře 11 m2, který je dle GP č. 199-87/2014 přisloučen do p.p.č. 
428/15, ostatní plocha - ostatní komunikace o celkové výměře 234 m2, 
část p. p. č. 177 díl "b" o výměře 48 m2, který je dle GP č. 199-87/2014 přisloučen do p.p.č. 
428/13, ostatní plocha - ostatní komunikace o celkové výměře 327 m2, 
  v k.ú. Syrovátka 
Celková výměra: 2 857 m2 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé : veřejný zájem 
Věcné břemeno: na p.p.č. 36/2 vázne věcné břemeno umístění a provozování rozvodu 
energetického vedení a zařízení v celkové délce 185 bm, dle článku II. smlouvy a GP č. 147-
3087/2006 pro oprávněného ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČO: 24729035 podle Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 29.7.2008 - úplatná 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

  
 
K bodu 77. 
Návrh na darování pozemků v k.ú. Lužec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, do vlastnictví 
obce Lužec nad Cidlinou  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemků v k.ú. 
Lužec nad Cidlinou do vlastnictví obce Lužec nad Cidlinou. Jedná se o pozemky pod stavbami 
chodníků, zeleně a silnice v obci, uvedené pozemky svým charakterem zástavby patří do vlastnictví 
obce, která je bude využívat. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1369/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků v k.ú. a obci Lužec nad Cidlinou do vlastnictví obce  Lužec nad Cidlinou 

Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
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Obdarovaný: obec Lužec nad Cidlinou 
Pozemky: pod stavbami chodníků, zeleně a silnice v obci 
  p. p. č. 1107/2 o výměře 1400 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1107/3 o výměře 1409 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1107/4 o výměře 2982 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1107/5 o výměře 1388 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1133/2 o výměře   458 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1133/3 o výměře   391 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1181/3 o výměře   229 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1181/4 o výměře   132 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1230/2 o výměře   809 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1230/3 o výměře   985 m 2 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha (chybně 
evidováno v KN po zápisu GP, s provedením vkladu vlastnického práva na obec bude opraven 
způsob využití pozemku na ostatní komunikace) 
  p. p. č. 1249/2 o výměře   340 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  p. p. č. 1249/3 o výměře   306 m 2 ostatní plocha - ostatní komunikace, 
  v k.ú. Lužec nad Cidlinou 
Celková výměra: 10 829 m2 
Omezující podmínky: zákaz zcizení na převáděných nemovitostech na dobu 10 let 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé : veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

  
 
K bodu 78. 
Návrh na darování pozemku v k.ú. Albrechtice nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou, 
do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemku v k.ú. 
Albrechtice nad Orlicí do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí. Jedná se o pozemek zastavěný 
stavbou chodníků v obci podél silnice, svým charakterem zástavby patří do vlastnictví obce, která 
je bude využívat. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1370/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemku v k.ú. 

a obci Albrechtice nad Orlicí do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Obdarovaný: obec Albrechtice nad Orlicí  
Pozemek: zastavěný stavbou chodníků v obci podél silnice č. II/305 
část p. p. č. 373/1, která je dle GP č. 480-8453/2013 označena jako p.p.č. 373/23 o 
výměře 328 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, 
  v k.ú. Albrechtice nad Orlicí 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 
Věcné břemeno: na p.p.č. 373/1 vázne věcné břemeno umístění a provozování 
rozvodu ČOV a kanalizace, právo vstupu, chůze, jízdy za účelem zajištění provozu, oprav, 
údržby kanaliz. zařízení dle čl. II. této smlouvy a dle GP č. 422-241/2010 pro oprávněného 
Dobrovolný svazek obcí Křivina, se sídlem Mírové náměstí 91, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČO: 75055384 podle Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 9.6.2011 - úplatná 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

  
 
K bodu 79. 
Návrh na darování pozemku v k.ú. Horní Teplice, okr. Náchod, do vlastnictví města Teplice nad 
Metují  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemku v k.ú. 
Horní Teplice a obci Teplice nad Metují do vlastnictví města Teplice nad Metují. Jedná se o 
pozemek zastavěný stavbou místní nezpevněné komunikace ve městě, svým charakterem zástavby 
patří do vlastnictví obce, která je bude využívat. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1371/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemku v k.ú. Horní Teplice a obci Teplice nad Metují do vlastnictví 

města Teplice nad Metují  
Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Obdarovaný: město Teplice nad Metují 
Pozemek: zastavěný stavbou místní nezpevněné komunikace ve městě 
část p. p. č. 966 a část p. p. č. 1065, které jsou dle GP č. 173-322/2013 označeny jako p.p.č. 
966/2 o celkové výměře 15 967 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Horní Teplice 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé : veřejný zájem 
Věcné břemeno: na p.p.č. 966 a 1065 vázne věcné břemeno za účelem uložení a provozování 
rozvodu vodovodního vedení a zařízení, tak jak jsou vyznačeny v GP 146,286-123/2009 s 
právem vstupu, chůze a jízdy na dotčené nemovitosti za účelem zajištění provozu, oprav a 
údržby vodovodního vedení a zařízení pro oprávněného Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., 
se sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928 podle Notářského zápisu o 
vydržení ze dne 3.8.2009 
Věcné břemeno: na p.p.č. 966 a 1065 vázne věcné břemeno za účelem uložení a provozování 
kanalizačního potrubí a zařízení s právem vstupu, chůze a jízdy za účelem zajištění provozu, 
oprav a údržby kanalizačního vedení a zařízení v rozsahu dle GP 164,319-
58/2012 pro oprávněného Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Kladská 1521, 
547 01 Náchod, IČO: 48172928 podle Notářského zápisu o vydržení ze dne 22.6.2012 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

  
 
K bodu 80. 
Návrh na darování pozemků v k.ú. Osenice, okr. Jičín, do vlastnictví obce Dětenice  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemků v k.ú. 
Osenice do vlastnictví obce Dětenice. Jedná se o pozemky zastavěné stavbou chodníků a pod 
zeleným pásem v obci podél silnice č. II/280, svým charakterem zástavby patří do vlastnictví obce, 
která je bude využívat. 
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80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1372/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků v k.ú. Osenice a obci Dětenice do vlastnictví obce Dětenice  

Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
Obdarovaný: obec Dětenice  
Pozemky: zastavěné stavbou chodníků a pod zeleným pásem v obci podél silnice č. II/280 
část p. p. č. 473/20, která je dle GP č. 206-92/2014 označena jako p.p.č. 473/35 o 
výměře 433 m2 ostatní plocha - jiná plocha, 
část p. p. č. 473/23, která je dle GP č. 206-92/2014 označena jako p.p.č. 473/37 o 
výměře 340 m2 ostatní plocha - jiná plocha, 
  p. p. č. 468/10 o výměře 145 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace,  
  p. p. č. 473/7 o výměře 84 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace, 
  v k.ú. Osenice 
Celková výměra: 1 002 m2 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé : veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

  
 
K bodu 81. 
Návrh na darování st.p.č. 67/2 v k.ú. Trubějov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemku v k.ú. 
Trubějov do vlastnictví obce Kramolna. Jedná se o pozemek pod nástupním ostrůvkem a 
autobusovou zastávkou v obci, svým charakterem zástavby patří do vlastnictví obce, která ho bude 
využívat. 
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80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1373/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemku obci Kramolna 

Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace  
Obdarovaný: obec Kramolna 
Pozemek: v k. ú. Trubějov a obci Kramolna (pod nástupním ostrůvkem a autobusovou 
zastávkou v obci) 
st.p.č. 67/2 o výměře 19 m2 zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba bez čp/če, 
obč.vyb., bez LV 
Plomby a upozornění: na st.p.č. 67/2 je upozornění na výzvu zapsanou v záznamu pro další 
řízení ZDŘ-67/2014-605 (zápis vlastnického práva k nově evidované budově) 
Náklady spojené s převodem: 
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé : veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

  
 
K bodu 82. 
Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Železnice městu Železnice  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemků v k.ú. a 
obci Železnice do vlastnictví města Železnice. Jedná se o pozemky zastavěné stavbou chodníku, 
svým charakterem zástavby patří do vlastnictví města, které je bude využívat. 
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80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1374/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
Obdarovaný: město Železnice 
Pozemky: zastavěné stavbou chodníku 
  - část p.p.č. 1256/3 díl "d" o výměře 443 m2 a část p.p.č. 1341/3 díl "b" o výměře 22 m2, 
které jsou dle GP č. 608-111/2014 sloučeny a označeny jako p.p.č. 1256/9 o výměře 465 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace  
  - část p.p.č. 1256/3, která je dle GP č. 608-111/2014 označena jako p.p.č. 1256/10 o 
výměře 1751 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
  v k. ú. a obci Železnice 
Výměra pozemků celkem: 2216 m2 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

  
 
K bodu 83. 
Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí 
do majetku obce Albrechtice nad Orlicí  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemků v k.ú. a 
obci Albrechtice nad Orlicí do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí. Jedná se o pozemky 
zastavené stavbou chodníku podél silnice, svým charakterem zástavby patří do vlastnictví obce, 
která je bude využívat. 
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80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1375/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
Obdarovaný: obec Albrechtice nad Orlicí 
Pozemky: zastavěné stavbou chodníku podél silnice II/305 
  - část p.p.č. 373/1 dle GP č. 487-85/2014 označena jako p.p.č. 373/24 o výměře 34 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace  
  - část p.p.č. 373/1 dle GP č. 487-85/2014 označena jako p.p.č. 373/25 o výměře 23 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace  
  - část p.p.č. 373/1 dle GP č. 487-85/2014 označena jako p.p.č. 373/26 o výměře 12 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace  
  - část p.p.č. 373/1 dle GP č. 487-85/2014 označena jako p.p.č. 373/27 o výměře 20 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace  
  - část p.p.č. 373/1 dle GP č. 487-85/2014 označena jako p.p.č. 373/28 o výměře 39 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace  
  - část p.p.č. 373/1 dle GP č. 487-85/2014 označena jako p.p.č. 373/29 o výměře 36 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace  
  - st.p.č. 445 o výměře 7 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
  v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí 
Věcné břemeno: 
  - p.p.č. 373/1 je zatížena smlouvou o věcném 
břemeni ze dne 9. 6. 2011 uzavřenou mezi Královéhradeckým krajem, 
zastoupeným p. o. Správa silnic Královéhradeckého kraje a Dobrovolným svazkem obcí Křivina 
  - st.p.č. 445 je zatížena smlouvou o věcném 
břemeni ze dne 31. 10. 2013 uzavřenou mezi Královéhradeckým krajem, 
zastoupeným p. o. Správa silnic Královéhradeckého kraje a státním podnikem 
Povodí Labe Hradec Králové 
Výměra pozemků celkem: 171 m2 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

  
 
K bodu 84. 
Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Borohrádek do majetku města Borohrádek  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemků v k.ú. a 
obci Borohrádek do vlastnictví města Borohrádek. Jedná se o pozemky podél silnice I/36 v lokalitě 
Zámlýní, které město dlouhodobě udržuje, svým charakterem zástavby patří do vlastnictví města, 
které je bude využívat. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1376/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace 
Obdarovaný: město Borohrádek 
Pozemky: podél silnice I/36 v lokalitě Zámlýní 
p.p.č. 229/6 trvalý travní porost o výměře 413 m2 
p.p.č. 230/1 trvalý travní porost o výměře 425 m2 
p.p.č. 230/2 trvalý travní porost o výměře 105 m2 
  v k. ú. a obci Borohrádek 
Výměra pozemků celkem: 943 m2 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem, p.p.č. 230/2 – předkupní 
právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro město Borohrádek 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2015  

   

  
 
K bodu 85. 
Návrh na darování nemovitých věcí v k. ú. a obec Nová Paka městu Nová Paka  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemku a 
stavby v k.ú. a obec Nová Paka do vlastnictví města Nová Paka. Jedná se o majetek 
Královéhradeckého kraje, svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola 
Nová Paka, který škola již nevyužívá. Město Nová Paka má záměr provozovat zde Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, bezúplatný převod majetku zdůvodňuje tím, že se jedná o historický 
majetek obce, který dokládá kopií knihovní vložky k. ú. Nová Paka. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1377/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. darování nemovitých věcí 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka 
Obdarovaný: Město Nová Paka  
pozemek: 
  p. p. č. 3 o výměře 559 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: Nová Paka, č. p. 325, občanská vyb. 
Stavba stojí na pozemku p. č.: 3<BR&NBSP; /> v k. ú. a obec Nová Paka 
Náklady spojené s převodem: 
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem                                                

 2. zřízení předkupního práva k nemovitostem ve prospěch Královéhradeckého kraje 
pozemku: 
  p. p. č. 3 o výměře 559 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba: Nová Paka, č. p. 325, občanská vyb. 
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Stavba stojí na pozemku p. č.: 3 v k. ú. a obec Nová Paka 
 3. zřízení věcného práva zákazu zcizení k převáděným nemovitostem specifikovaným v 

odst. I. 1. po dobu 20-ti let 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat smlouvu na převod nemovitých věcí dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2015  

   

  
 
K bodu 86. 
Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemku - darování 
části silnice III/3026 v k.ú. Křinice  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci. Jedná se o část 
stavby silnice III/3026, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a bude vyřazena ze silniční 
sítě Královéhradeckého kraje a předána obci Křinice. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1378/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní 

komunikaci včetně pozemku 
Budoucí dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Budoucí obdarovaný: obec Křinice 
Nemovitosti :  
část stavby silnice III/3026, včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Křinice, v okrese 
Náchod, od křižovatky s místní komunikací na začátku obce (UB není určen) provozní 
staničení 1,700 km, po UB 0431 A 038, provozní staničení 4,673 km, v celkové délce 2,973 
km 
Součástí uvedeného úseku silnice III/3026 jsou mostní objekty přes potok Křinička: 
  ev. č. 3026-3 - prefabrikovaný most z předpjatého betonu, o celkové délce 8,9 m, v 
2 469 km 
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  ev. č. 3026-4 - železobetonový PREFA most, o celkové délce 3,5 m, v 3 091 km  
  ev. č. 3026-5 - železobetonový PREFA most, o celkové délce 10,3 m, v 3 587 km  
  ev. č. 3026-6 - železobetonový PREFA most, o celkové délce 5,2 m, v 4 115 km  
Pozemek: zastavěný stavbou silnice III/3026  
p.p.č. 2900/1 o výměře18554 m2 ostatní plocha - silnice v k.ú. a obci Křinice 
Věcná břemena:  
p.p.č. 2900/1 v k.ú. Křinice je zatížena dvěma smlouvami o zřízení věcných břemen - 
úplatnými ze dne 10.1.2012, které byly uzavřeny se společností ČEZ Distribuce, 
a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 
Zavazující podmínky: 
- budoucí dárce se zavazuje nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
vydaného příslušným silničním správním úřadem, jímž dojde k vyřazení komunikací z 
kategorie „silnice“, uzavřít s budoucím obdarovaným darovací smlouvu, kterou 
komunikaci za podmínek stanovených touto smlouvou převede do vlastnictví budoucího 
obdarovaného 
  - budoucí obdarovaný se zavazuje nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem, jímž dojde k 
vyřazení komunikací z kategorie „silnice“, uzavřít s budoucím dárcem darovací smlouvu, 
kterou komunikaci za podmínek stanovených touto smlouvou přijme od budoucího 
dárce do svého vlastnictví 

 2. darování části stavby silnice včetně pozemku 
Dárce: Královéhradecký kraj  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Obdarovaný: obec Křinice 
Nemovitosti :  
část stavby silnice III/3026, včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Křinice, v okrese 
Náchod, od křižovatky s místní komunikací na začátku obce (UB není určen) provozní 
staničení 1,700 km, po UB 0431 A 038, provozní staničení 4,673 km, v celkové délce 2,973 
km 
Součástí uvedeného úseku silnice III/3026 jsou mostní objekty přes potok Křinička: 
  ev. č. 3026-3 - prefabrikovaný most z předpjatého betonu, o celkové délce 8,9 m, v 
2 469 km 
  ev. č. 3026-4 - železobetonový PREFA most, o celkové délce 3,5 m, v 3 091 km  
  ev. č. 3026-5 - železobetonový PREFA most, o celkové délce 10,3 m, v 3 587 km  
  ev. č. 3026-6 - železobetonový PREFA most, o celkové délce 5,2 m, v 4 115 km  
Pozemek: zastavěný stavbou silnice III/3026  
p.p.č. 2900/1 o výměře18554 m2 ostatní plocha - silnice v k.ú. a obci Křinice 
Věcná břemena:  
p.p.č. 2900/1 v k.ú. Křinice je zatížena dvěma smlouvami o zřízení věcných břemen - 
úplatnými ze dne 10.1.2012, které byly uzavřeny se společností ČEZ Distribuce, 
a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 
Náklady spojené s převodem:  
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí obdarovaný 
Důvod odchylky od ceny obvyklé: veřejný zájem 
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II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k 

pozemní komunikaci dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. po vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o změně kategorie pozemní 
komunikace uzavřít a podepsat smlouvu darovací na převod vlastnických práv k pozemní 
komunikaci a následně smlouvu darovací na pozemek dle bodu I.2. tohoto usnesení 

   termín: 31.12.2016  
  

 

  
 
K bodu 87. 
Návrh na příjem daru od obce Úlibice - pozemku v k. ú. a obci Úlibice  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na příjem daru od obce 
Úlibice. Jedná se o pozemek zastavěný silnicí č. III/328 42, která je ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. Přijetím daru dojde ke sjednocení vlastnických vztahů 
Královéhradeckého kraje k silnici a pozemkům pod silnicí. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1379/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Úlibice 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěn silnicí č. III/328 42 
část p.p.č. 6/1, která je dle GP č. 331-235/2014 označena jako p.p.č. 6/3 o výměře 20 m2 
ostatní plocha - silnice 
v k.ú. a obci Úlibice 
Celková výměra: 20 m2 
Věcné břemeno: na p.p.č. 6/1 vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení 
telekomunikační sítě dle GP č. 191-239/2002, pro oprávněného České Radiokomunikace 
a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, 169  00  Praha 6 - Břevnov, IČO: 24738875 podle 
Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 11.4.2003 – úplatná 
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Náklady spojené s převodem: správní poplatek za provedení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: 
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.1. a I.2. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

  
 
K bodu 88. 
Návrh na příjem daru od společnosti A+R s.r.o.- pozemku v k. ú. a obci Týniště nad Orlicí  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na příjem daru od 
společnosti A + R s.r.o. Jedná se o pozemek zastavěný silnicí č. II/305, která je ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. Přijetím daru dojde ke sjednocení vlastnických vztahů 
Královéhradeckého kraje k silnici a pozemkům pod silnicí. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1380/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: A+R s.r.o., se sídlem Počernická 257, 250  73  Radonice 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěn silnicí č. II/305 
p.p.č. 333/1 o výměře 17 m2 ostatní plocha - silnice 
v k.ú. a obci Týniště nad Orlicí 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za provedení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
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 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: 
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.1. a I.2. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

  
 
K bodu 89. 
Návrh na příjem daru od obce Bartošovice v Orlických horách - pozemků v k. ú. a 
obci Bartošovice v Orlických horách  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na příjem daru od obce 
Bartošovice v Orlických horách. Jedná se o pozemek zastavěný silnicí č. III/3115, která je ve 
vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přijetím daru dojde ke sjednocení vlastnických vztahů 
Královéhradeckého kraje k silnici a pozemkům pod silnicí. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1381/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Bartošovice v Orlických horách 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3115  
p.p.č. 5716 o výměře 332 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace a  
část p.p.č. 5692, která je dle GP č. 370-58/2013 označena jako p.p.č. 5692/2 o 
výměře 654 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
v k.ú. a obci Bartošovice v Orlických horách 
Celková výměra: 986 m2 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za provedení vkladu do katastru 
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nemovitostí hradí obdarovaný 
 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 

organizaci: 
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.1. a I.2. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

  
 
K bodu 90. 
Návrh na příjem daru od města Borohrádek - pozemku v k. ú. a obci Borohrádek  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na příjem daru od města 
Borohrádek Jedná se o pozemek zastavěný silnicí č. II/317, která je ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. Přijetím daru dojde ke sjednocení vlastnických vztahů 
Královéhradeckého kraje k silnici a pozemkům pod silnicí. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1382/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: město Borohrádek 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěn silnicí č. II/317  
část p.p.č. 833/2, která je dle GP č. 260-752/2013, 772-752/2013 označena jako p.p.č. 
833/4 o výměře 79 m2 ostatní plocha - silnice 
v k.ú. a obci Borohrádek 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za provedení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 
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 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: 
Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.1. a I.2. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

  
 
K bodu 91. 
Návrh na příjem daru od obce Synkov-Slemeno, pozemku v k. ú. Slemeno u Rychnova nad 
Kněžnou a obci Synkov-Slemeno  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na příjem daru od obce 
Synkov-Slemeno. Jedná se o pozemek zastavěný silnicí č. II/318, která je ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. Přijetím daru dojde ke sjednocení vlastnických vztahů 
Královéhradeckého kraje k silnici a pozemkům pod silnicí. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1383/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Synkov-Slemeno 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěn silnicí č. II/318  
p.p.č. 673 o výměře 35 m2 ostatní plocha - silnice 
v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou a obci Synkov-Slemeno 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za provedení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí obdarovaný 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: 
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Správa silnic Královéhradeckého kraje 
 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.1. a I.2. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

  
 
K bodu 92. 
Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. a obci Hronov od společnosti TREI Real Estate Czech 
Republic s.r.o. Praha  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na příjem daru od 
společnosti TREI Real Estate Czech Republic, s.r.o. Jedná se o pozemek zastavěný silnicí č. II/303, 
která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přijetím daru dojde ke sjednocení vlastnických 
vztahů Královéhradeckého kraje k silnici a pozemkům pod silnicí. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1384/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  u  š  í   
    usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 9/561/2005 ze dne 8.12.2005 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. přijetí daru  

Dárce: TREI Real Estate Czech Republic, s.r.o. Praha se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 
Karlín, 186 00 Praha 
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemek: pod stavbou silnice II/303 
p.p.č. 403/18 o celkové výměře 49 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
  v k. ú. a obci Hronov 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 
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 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě II.1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu II.1. a II.2. tohoto usnesení 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

  
 
K bodu 93. 
Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Radkyně a obci Nová Paka od ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemku v k.ú. Radkyně a obci Nová Paka od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Jedná se o pozemek zastavěný silnicí č. III/384 18, která je ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. Převodem dojde ke sjednocení vlastnických vztahů Královéhradeckého 
kraje k silnici a pozemkům pod silnicí. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1385/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí III/284 18 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/284 18 
  p. p. č. 414/3 o výměře 491 m2 ostatní plocha – silnice 
v  k. ú. Radkyně a obci Nová Paka 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
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majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/284 18 
  p. p. č. 414/3 o výměře 491 m2 ostatní plocha – silnice 
  v k. ú. Radkyně a obci Nová Paka 

 3. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 4. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemku dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 30.04.2015  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

  
 
K bodu 94. 
Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Vysoká nad Labem od ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemku v k.ú. a obci Vysoká nad Labem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Jedná se o pozemek zastavěný silnicí č. III/298 10, která je ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. Převodem dojde ke sjednocení vlastnických vztahů Královéhradeckého 
kraje k silnici a pozemkům pod silnicí. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1386/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí III/298 10 

Vlastník: Česká republika  
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Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/298 10 
  p. p. č. 1399/2 o výměře 245 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
v  k. ú. a obci Vysoká nad Labem 
Věcné břemeno: 
smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 27. 4. 2005 spočívající ve zřizování, provozu, 
údržby a úprav podzemního vedení telekomunikační sítě uzavřena mezi ČR-ÚZSVM a 
Českými Radiokomunikacemi a.s. Praha 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/298 10 
  p. p. č. 1399/2 o výměře 245 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace 
  v k. ú. a obci Vysoká nad Labem 
Věcné břemeno: 
smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 27. 4. 2005 spočívající ve zřizování, provozu, 
údržby a úprav podzemního vedení telekomunikační sítě uzavřena mezi ČR-ÚZSVM a 
Českými Radiokomunikacemi a.s. Praha 

 3. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I.2. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: Správa silnic Královéhradeckého kraje 

 4. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemku dle bodu I.1. tohoto usnesení 
   termín: 30.04.2015  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení  
   termín: 31.12.2015  

  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 
   termín: 31.03.2016  

  

 

  
 
K bodu 95. 
Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí III/2997 v k.ú. 
Pouchov, v k.ú. Piletice a v k.ú. Rusek a obci Hradec Králové z vlastnictví Ministerstva obrany ČR 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemku v k.ú. Pouchov a v k.ú. Rusek a obci Hradec Králové od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek zastavěný silnicí č. III/2997, která je ve vlastnictví 
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Královéhradeckého kraje. Převodem dojde ke sjednocení vlastnických vztahů Královéhradeckého 
kraje k silnici a pozemkům pod silnicí. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1387/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí č. III/2997 

Vlastník: Česká republika 
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 
160 00 Praha 6  
Pozemky:  zastavěné silnicí III/2997 
  v k.ú. Pouchov a obci Hradec Králové, LV č. 11138 
p.p.č. 373/20 o výměře 1611 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 435/1 o výměře 7388 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 435/2 o výměře 1473 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 435/3 o výměře 511 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 435/13 o výměře 1 m2 ostatní plocha - silnice 
v k.ú. Piletice a obci Hradec Králové, LV č.17 
 p.p.č. 467 o výměře 5408 m2 ostatní plocha - silnice 
v k.ú. Rusek a obci Hradec Králové, LV č.17 
p.p.č. 845/3 o výměře 256 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/13 o výměře 1018 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/14 o výměře 489 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/15 o výměře 1097 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/16 o výměře 3620 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/21 o výměře 13829 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/23 o výměře 4713 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/29 o výměře 1697 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/30 o výměře 1571 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/31 o výměře 4156 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 845/32 o výměře 1703 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 940 o výměře 2127 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 941 o výměře 2736 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 942 o výměře 1453 m2 ostatní plocha - silnice 
Výměra pozemků celkem: 56 857 m2 
Věcné břemeno: 
na p.p.č. 373/20 v k.ú. Pouchov vázne věcné břemeno dle smlouvy o zřízení věcného břemene 
zapsané na LV č.11138 pro k.ú. Pouchov a obec Hradec Králové 
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  na p.p.č. 845/21 v k.ú. Rusek váznou věcná břemena dle smluv o zřízení věcných břemen 
zapsaná na LV č.17 pro k.ú. Rusek a obec Hradec Králové 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat žádost o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí III/2997 dle tohoto 
usnesení 

  termín: 30.06.2015  
   

  
 
K bodu 96. 
Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obec Rychnov nad Kněžnou  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh na směnu pozemků ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje za pozemek ve vlastnictví paní Kateřiny Doležalové. Žadatelka se stala 
vlastníkem pozemku p. p. č. 972/1 v k. ú. a obec Rychnov nad Kněžnou, který bezprostředně 
sousedí s pozemky p. p.  č. 966/1 a p. p. č. 971/1 v k. ú. a obec Rychnov nad Kněžnou, ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. Vzhledem k tomu, že oplocení se nachází na všech uvedených pozemcích 
a nectí hranice pozemků dle evidence katastru nemovitostí, nechala paní Kateřina Doležalová 
vypracovat geometrický plán, který dělí pozemky tak, aby bylo možné směnit pozemky do stavu, 
který je v souladu s tím, jak jsou pozemky užívány.  
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1388/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. směnu pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje za pozemek ve vlastnictví paní 

Kateřiny Doležalové  
-  část p. p. č.  966/1 o výměře 109 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
  dle geometrického plánu nově označenou jako p. p. č. 966/8 
  - část p. p. č.  971/1 o výměře  29 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
  dle geometrického plánu nově označenou jako p. p. č. 971/4 
vše v k. ú. a obec Rychnov nad Kněžnou 
Vlastník pozemků: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:  
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, U Stadionu 1166, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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směnit za 
- část p. p. č. 972/1 o výměře 85 m2 zahrada 
 dle geometrického plánu nově označenou jako p. p. č. 972/4 
  v k. ú. a obec Rychnov nad Kněžnou 
Vlastník pozemku: Kateřina Doležalová, Velká Čermná 
Doplatek kupní ceny: 
  ve výši 50 350,- Kč za rozdíl ve výměře a ocenění směňovaných pozemků doplatí paní 
Kateřina Doležalová Královéhradeckému kraji 
Náklady spojené se směnou:  
  - správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí Královéhradecký kraj 
  - daň z nabytí nemovitých věcí hradí každý samostatně 

 2. předání nemovitého majetku uvedeného v bodě I. 1. k hospodaření příspěvkové 
organizaci: 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, U Stadionu 1166, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 75137011 

 3. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dodatkem 
č. 4 dle bodu I. 1. a I. 2. tohoto usnesení 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat smlouvu na směnu pozemků dle bodu I. 1. tohoto usnesení 
   termín: 30.06.2015  

  

 

 2. podepsat dodatek zřízovací listiny č. 4 dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
   termín: 31.12.2015  

  

 

  
 
K bodu 97. 
Návrh na odstranění stavby v k. ú. a obec Nechanice  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na odstranění stavby v k.ú. a 
obec Nechanice. Jedná se o objekt svěřený k hospodaření Dětskému domovu a školní jídelně, 
Nechanice, objekt je ve velmi špatném technickém stavu a téměř bez hodnoty.  
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1389/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    demolici a odstranění nemovitosti ve vlastnictví Královéhradeckého kraje 

objektu: 
  bez čp/če skladu na p. p. č. 209/7 v k. ú. a obec Nechanice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hradecká 267, 503 15 Nechanice, IČ 62690540 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2015  

   

  
 
K bodu 98. 
Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Královéhradecký kraj požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
o bezúplatný převod pozemku, který leží uprostřed areálu Domova důchodců Borohrádek, 
příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje. Při prověřování nabývacích titulů bylo zjištěno, 
že se na pozemek vztahuje ustanovení § 2a zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí 
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.  
S ohledem na tuto skutečnost došlo na základě souhlasného prohlášení k narovnání dosud chybně 
vedeného stavu v katastru nemovitostí a vlastnické právo k předmětnému pozemku bylo zapsáno 
pro město Borohrádek. 
 
80. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1390/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r  u  š  í   
    v plném rozsahu usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje č. ZK/8/539/2009 ze dne 10. 9. 2009        
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K bodu 99. 
Návrh dražební vyhlášky  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženo ke schválení znění dražební vyhlášky 
vypracované dražebníkem GAUTE, a.s., na základě které bude vyhlášeno konání dražby 
nemovitých věcí ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (předmětem dražby je stavba – objekt č.p. 
58 v k.ú. a obci Špindlerův Mlýn) 
 
81. hlasování: 
PRO  34 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1391/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    znění dražební vyhlášky vypracované dražebníkem GAUTE, a.s., na základě 

které bude vyhlášeno konání dražby nemovitých věcí ve vlastnictví Královéhradeckého kraje:  
- st. pozemek p. č. 44, o výměře 887 m2, jehož součástí je budova čp. 58, objekt k bydlení 
v k. ú. a obci Špindlerův Mlýn. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat dražební vyhlášku. 
  termín: 10.04.2015  

   

  
 
K bodu 100. 
Návrh na postup v případě konání opakované dražby  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh postupu v případě, že 
nedojde k tzv. úspěšné dražbě nemovitosti – stavby č.p. 58 v k.ú. a obci Špindlerův Mlýn.  
 
82. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/20/1392/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    návrh postupu v případě konání opakované dražby dle důvodové zprávy a se zněním smlouvy 

o provedení dobrovolné dražby opakované, jejíž úplné znění je přílohou důvodové zprávy. 
II.  u  k  l  á  d  á   
    Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat v případě konání 

opakované dražby smlouvu o provedení dobrovolné dražby opakované. 
  termín: 31.03.2017  

   

  
 
K bodu 101. 
Návrh na zprostředkování prodeje nemovitostí formou dobrovolné veřejné dražby  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na prodej nemovitostí ve 
vlastnictví Královéhradeckého kraje formou dobrovolné veřejné dražby. V usnesení uvedené 
nemovitosti jsou pro Královéhradecký kraj nepotřebné, proto jsou navrženy k odprodeji. O 
nemovitosti projevilo na základě zveřejněného záměru zájem několik subjektů. Jedná se o 
nemovitosti, které se jeví jako lukrativní, vzhledem k jejich umístění. Pro dosažení maximálního 
zisku z prodeje se jako nejlepší forma prodeje jeví, dobrovolná veřejná dražby. 
 
83. hlasování: 
PRO  36 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1393/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    prodej nemovitostí ve vlastnictví Královéhradeckého kraje: 
 1. - část p.p.č. 139/2 o výměře 705 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace dle GP č. 1190-

83/2014 označena jako p. p. č. 139/2 o výměře 355 m2, 
  - p.p.č. 139/4 o výměře 77 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
  - st.p.č. 262 o výměře 335 m2 zastavěná plocha a nádvoří, kde součástí parcely je budova 
s číslem popisným č.p. 223, objekt občanské vybavenosti; 

 2. - st.p.č. 384 o výměře 86 m2 zastavěná plocha a nádvoří, kde součástí 
parcely je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
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  - p.p.č. 333/4 o výměře 355 m2 jiná plocha, ostatní plocha; 
 3. - st.p.č. 386 o výměře 87 m2 zastavěná plocha a nádvoří, kde součástí 

parcely je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
  - p.p.č. 333/3 o výměře 355 m2 jiná plocha, ostatní plocha, 
vše v k. ú.  a obci Pec pod Sněžkou,  
  a to formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši ceny obvyklé určené 
znaleckým posudkem. 

II.  u  k  l  á  d  á   
    Josefu Dvořákovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení. 
  termín: 30.12.2016  

   

  
 
K bodu 102. 
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Ing. Vladimír Derner, předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena zpráva o činnosti Výboru kontrolního 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období. 
 
V rámci tohoto sdělil, že na základě absolvovaného školení k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, požádal některé organizace kraje o sdělení odměn členů orgánů 
společností, oslovení nabyli dojmu, že se dotazuje předseda Výbor kontrolního, vysvětlil, že se 
dotazoval jako občan, nikoliv předseda výboru.  
 
Rozprava: 
 
JUDr. Miroslav Antl upozornil Ing. Dernera, že pokud rozesílá žádost o informaci dle zákona 
106/1999 Sb., měl by ji rozesílat jako občan a sám, ze své mailové adresy, nikoliv prostřednictvím 
pracovnice krajského úřadu, která použije oslovení – „jménem předsedy kontrolního výboru vás 
žádám“.   
 
Ing. Miroslav Táborský se vyjádřil k sousloví použitému v předloženém návrhu usnesení 
„namátkové fyzické kontroly“. 
 
Ing. Vladimír Derner hovořil o správě majetku, inventarizaci a evidenci majetku příspěvkových 
organizací, jejich sledování. Uvedl, že je třeba nad inventarizací dohledu, právě prostřednictvím tzv. 
namátkových kontrol – nikoliv celkové inventarizace, ale pouze vytipovaných částí majetku. 
Inventarizace by se měl účastnit i někdo z krajského úřadu. 
 
Ing. Josef Táborský opětovně vystoupil k pojmu „namátková kontrola“. Kontrola by měla být 
prováděna dle plánu, ne namátkově. 
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84. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1394/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. Zápis z 19. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 2. aktualizovaný Plán činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje na rok 2015 
II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Radě Královéhradeckého kraje a JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje 
zapracovat do „Směrnice Rady kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem“ a 
příkazu ředitelky KÚ č. 44 „Kontrolní systém a kontrolní řád“  
  1) provádění namátkové fyzické kontroly inventarizace v kontrolovaných příspěvkových 
organizacích v rámci pravidelných kontrol,  
  2) povinnost přebírajícího ředitele přebírat funkci na základě předávacího protokolu 
sepsaného s ředitelem, který funkci předává 

III.  u  k  l  á  d  á   
    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

vyrozumět Kontrolní výbor o krocích, které realizovala na základě doporučení Rady kraje 
v bodě č. 3 usnesení RK/2/66/2015 ze dne 12.1.2015 

  termín: 10.04.2015  
   

  
 
K bodu 103. 
Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
s platností od 01.04.2015 
 
Předkladatel  
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
Na základě schválení navýšení měsíčních odměn členům zastupitelstev o 3,5 % dne 16.03.2015 
Vládou ČR je Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navrženo k odsouhlasení navýšení měsíční 
odměny neuvolněných členů zastupitelstva. 
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85. hlasování: 
PRO  35 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/20/1395/2015 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
 1. výplatu měsíční odměny až do výše 23.240,- Kč za výkon souběhu funkcí pro neuvolněného 

člena Rady Královéhradeckého kraje s platností od 01.04.2015 
 2. výplatu měsíční odměny až do výše 22.800,- Kč za výkon souběhu funkcí pro neuvolněné 

předsedy výborů s platností od 01.04.2015. Jedná se o výbor: kontrolní, pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost, sociální, zdravotní, pro dopravu, pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch, pro kulturu a památkovou péči, pro sport, tělovýchovu a volnočasové 
aktivity, pro životní prostředí a zemědělství 

 3. výplatu měsíční odměny až do výše 15.000,- Kč za výkon souběhu funkcí pro ostatní 
neuvolněné členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s platností od 01.04.2015 

II.  u  k  l  á  d  á   
    JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci usnesení 
  termín: 01.04.2015  

   

  
 
K bodu 105. 
Pravidla pro projednání individuálních dotací (ve sportovním výboru) 
 
Předkladatel  
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. předal členům zastupitelstva následující informaci. Výbor pro sport, 
tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na svém zasedání 
konaném 24.03.2015 schválil pravidla, podle kterých se bude řídit při projednávání žádostí 
o neprogramovou – individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a 
volnočasových aktivit (z kapitoly 9 rozpočtu Královéhradeckého kraje). 
 
Výbor stanovil tato pravidla: 
 

1. Nepodporovat žádosti, na jejichž předmět vypsal Královéhradecký kraj dotační program. 
Podpoření takovéto žádosti je možné pouze v případě, že žadatel nemohl z objektivních 
důvodů tuto žádost v dotačních programech podat (např. z důvodu přidělení pořádání 
závodu po termínu uzávěrky pro podávání žádostí atd.). 

2. Lze podpořit žádost na vrcholový sport (dle podmínek vycházejících z dotačního programu 
08 – Vrcholový sport). 
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3. Účast na závodech a reprezentaci kraje lze podpořit pouze u neprofesionálních sportovců. 
4. U žádostí na pořádání akcí lze podpořit pouze pořádání mistrovství ČR, Evropy či světa a 

akce s mezinárodní účastí. 
5. Žádosti na činnost budou podpořeny pouze v případě postupu do vyšší soutěže či nového 

zařazení do reprezentace. Provoz bude podpořen pouze, jedná-li se o střešní krajskou 
organizaci. 

6. U žádostí na opravy budou podpořeny pouze havárie. 
7. V případě žádostí, jejichž obsahem je investiční projekt, budou podpořeny pouze projekty 

s výjimečným významem pro Královéhradecký kraj a jeho občany. 
8. U žádosti místního významu doloží žadatel výsledek projednání jeho žádosti o dotaci 

s příslušnou obcí/městem a vlastní podíl, kterým se bude podílet na financování předmětu 
žádosti. 

 
 
Diskuse: 

Bc. Lubomír Franc pozval členy zastupitelstva kraje na Den kraje, který se uskuteční dne 
08.05.2015, součástí bude předání Záslužných medailí Královéhradeckého kraje, den otevřených 
dveří Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a další zábavný program pro občany. Pozvánka 
s upřesňujícími informacemi bude všem doručena. 

 

Program zasedání byl vyčerpán, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, ukončil 
zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 15:25 hodin. 

 

 

                    Bc. Lubomír Franc 

          hejtman Královéhradeckého kraje 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :     Ing. Vladimír Záleský 

 

 

 

       MUDr. Leoš Voborník 

 

 

 

Zapsala :      Ivana Nesvačilová 

V Hradci Králové dne 30.03.2015 


