
 
ZÁPIS 

z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
konaného dne 09.09.2013 

 
 
Přítomno:   42 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
   JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
   vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
   zástupci veřejnosti a sdělovacích prostředků  
 
Omluveni:  Ing. Václava Domšová 
 Ing. Petr Kilevník 
 JUDr. Miroslav Antl 
 PaedDr. Josef Lukášek (odchod v 13:00 hod.) 
 Bc. Zdeňka Šárová (odchod v 13:00 hod.) 
 Ing. Pavel Louda (odchod v 15:00 hod.) 
 

• prezenční listiny tvoří přílohu zápisu 
 
 
Program jednání:  
 
  1.  Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje  
  2.  Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
  3.  Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
  4.  Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové  
  5.  Návrh na uzavření Dohody mezi Vládou Republiky srbské a Královéhradeckým krajem  
  6.  Návrh na schválení finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013 

v Královéhradeckém kraji  
  7.  Poskytnutí účelových dotací obcím postiženým povodněmi v roce 2013 z kapitoly 18 – 

zastupitelstvo kraje  
  8.  Poskytnutí finančních prostředků z účelové rezervy všeobecné pokladní správy na pokrytí 

prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace v obcích 
Královéhradeckého kraje postižených povodněmi v červnu 2013 - II. etapa a vyúčtování 
krajské účelové dotace z prostředků určených na řešení havarijních situací  

  9.  Návrh na poskytnutí finančního daru ČESKÉMU ČERVENÉMU KŘÍŽI  
  10.  Návrh na poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR  
  11.  Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců a 

Ústav sociální péče Česká Skalice  
  12.  Návrh na schválení projektového záměru v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do grantové 

výzvy Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany  
  13.  Dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2013 - dotační titul 3 - 

Integrované projekty venkovských mikroregionů  
  14.  Návrh na změny čerpání dotací Programu obnovy venkova poskytnutých v roce 2013  
  15.  Návrh na změnu charakteru části účelové dotace poskytnuté městu Rokytnice v Orlických 

horách  
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  16.  Změna názvu příjemců dotace v oblasti vzdělávání a kultury z dotačních programů 
Královéhradeckého kraje 2013  

  17.  Změna režimu poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje  
  18.  Poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti MAS v Královéhradeckém kraji  
  19.  Účelová neinvestiční dotace na podporu obnovy a údržby značení cyklistických tras na rok 

2013  
  20.  Nadregionální cyklostrategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike 

produktů  
  21.  Zřízení krajské destinační společnosti  
  22.  Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně - obec Kacákova Lhota  
  23.  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  

  24.  Informace o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK - projekt Podpora 
přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji  

  25.  Návrh změny názvu Střediska amatérské kultury Impuls  
  26.  Prohlášní Letter of Comfort – potvrzení ke smlouvě o kontokorentním úvěru společnosti 

Centrum evropského projektování a.s.  
  27.  Schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Centrum EP za rok 

2012  
  28.  Návrh záměru vypsání nabídkového řízení v autobusové dopravě v závazku veřejné služby 

pro období od začátku platnosti jízdního řádu 2016/2017 a schválení informace o 
nabídkovém řízení k uveřejnění  

  29.  Návrh na uzavření smlouvy o dotaci mezi Královéhradeckým kraje a městem Dvůr Králové 
nad Labem  

  30.  Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o zaslání návrhu smlouvy o 
závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2013  

  31.  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013  
  32.  Návrh na poskytnutí účelových dotací na rok 2013 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 

9).  
  33.  Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2013  
  34.  Změna č. 28/2013 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  35.  Prominutí vrácení části dotace městu Jičín  
  36.  Návrh na zpracování aktualizace Územní energetické koncepce Královehradeckého kraje  
  37.  Návrh na schválení Smlouvy o sdružení zadavatelů mezi Královéhradeckým krajem a 

Městem Dvůr Králové nad Labem  
  38.  Významné veřejné zakázky k projektům dopravní infrastruktury v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod  
  39.  Poskytnutí účelových finančních prostředků na pořízení dovybavení sociálních zařízení a 

retro učeben a AV techniku uživateli Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 
682  

  40.  Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů  
  41.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí  a zařazení nových akcí v rámci 

schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013  – 
odvětví doprava  

  42.  Návrh na schválení navýšení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 
pro rok 2013 - odvětví zdravotnictví  
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  43.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 – odvětví zdravotnictví  

  44.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 – odvětví sociální věci  

  45.  Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje 
a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2013, odvětví školství - 4. a 5. úprava  

  46.  Vliv financování akce Modernizace a dostavba ON Náchod na rozpočet Královéhradeckého 
kraje  

  47.  Návrh na rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje na roky 2014 - 2018  
  48.  Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2013  
  49.  Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013  
  50.  Návrh na vyjmutí nemovitostí v k.ú. Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn z hospodaření 

příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje  
  51.  Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  
  52.  Návrh na změnu zřizovací listiny svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  
  53.  Návrh na prodej části pozemku v k. ú. a obec Nový Bydžov  
  54.  Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Sedloňov  
  55.  Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Potštejn, okr. Rychnov nad Kněžnou  
  56.  Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Šárovcova Lhota, okr. Jičín  
  57.  Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a na výkup pozemku v 

k. ú. a obci Lochenice, okr. Hradec Králové  
  58.  Návrh na zrušení usnesení Rady Královéhradeckého kraje a na výkup pozemku v k. ú. Temný 

Důl a obci Horní Maršov, okr. Trutnov  
  59.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 740/8 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové  
  60.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 515/15 v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov  
  61.  Návrh na výkup pozemku v k. ú.Starý Rokytník a obci Trutnov, okr. Trutnov  
  62.  Návrh na výkup pozemku v k. ú.Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, okr. Náchod  
  63.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 1094 v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, 

okr. Náchod  
  64.  Návrh na výkup pozemku p.č. 1099 v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, 

okr. Náchod  
  65.  Návrh na výkup pozemku p.č. 1124 v k. ú.Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, 

okr. Náchod  
  66.  Návrh na výkup pozemků p.p.č. 613/6 a 613/7 v k. ú. Cidlina a obci Železnice, okr. Jičín  
  67.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 637/1 v k. ú. Cidlina a obci Železnice, okr. Jičín  
  68.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 1096/5 v k. ú. Žabokrky a obci Hronov, okr. Náchod  
  69.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 784/7 v k. ú. a obci Vitiněves, okr. Jičín  
  70.  Návrh na výkup pozemků p. č. 502/23 a 502/24 v k. ú. Dolní Nemojov a obci Nemojov, 

okr. Trutnov  
  71.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 455/16 v k. ú. a obci Hořenice, okr. Náchod  
  72.  Návrh na výkup pozemků v k. ú.a obci Chvaleč, okr. Trutnov  
  73.  Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Náchod  
  74.  Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov  
  75.  Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Kohoutov, okr. Trutnov  
  76.  Návrh na darování souboru nemovitostí v k.ú. Opočno pod Orlickými horami  
  77.  Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Stará Voda do vlastnictví obce Stará Voda  
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  78.  Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Solnice a v k. ú. Ještětice a obci Solnice městu 
Solnice  

  79.  Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Šárovcova Lhota obci Šárovcova Lhota, okr. Jičín  
  80.  Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou městu Rychnov nad 

Kněžnou  
  81.  Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci  Šárovcova Lhota od obce Šárovcova Lhota, 

okr. Jičín  
  82.  Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Voděrad a obci Voděrady, 

okr. Rychnov nad Kněžnou od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  83.  Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové od ČR -

 ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  84.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Hněvčeves, okr. Hradec Králové od ČR -

 ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  85.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Kuks, okr. Trutnov od ČR - ÚZSVM 

do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  86.  Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov od ČR - ÚZSVM 

do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  87.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vlčice u Trutnova a obci Vlčice, okr. Trutnov 

od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  88.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice, 

okr. Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  89.  Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti  
  90.  Návrh na převod pozemku v k. ú. a obec Hronov  
  91.  Návrh na nové podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí tvořících pevnostní systém 

Dobrošov  
  92.  Informace o činnosti a finančním stavu společnosti Silvartes a.s. – projednávání předřazeno 

před bod č. 2  
 
Diskuse 

 
 
8. 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: 

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

určeny Ludmila Šafusová, Naďa Luňáčková, Andrea Olšáková, Michaela Klimešová, 
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 (po zahájení se dostavil 1 člen 
celkový počet 42) – 8. zasedání je usnášeníschopné, 

• informoval, že zápis ze 7. (mimořádného) zasedání byl ověřen ověřovateli MUDr. 
Miroslavem Šváblem a Ing. Pavlem Šubrem bez připomínek, ze strany zastupitelů nebyly 
rovněž vzneseny námitky. 
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• Předložil návrh na složení návrhové komise:  
předseda komise – Jiří Gangur 
členové komise – Bc. Petr Luska, Mgr. Petr Adámek 

 
1. hlasování: 
PRO  39 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 

 
Návrh byl přijat. 
 

 
• Předložil návrh na ověřovatele zápisu – Ing. Josef Táborský, Ing. Jan Sobotka 

 
2. hlasování: 
PRO  41 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   0 

 
Návrh byl přijat. 

 
• Předložil návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
  

Předložený program 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl Radou 
Královéhradeckého kraje doporučen ke schválení usnesením RK/29/1114/2013 ze dne 
26.08.2013. 

 
Ing. Vladimír Derner požádal o rozšíření programu o bod: 
  92.  Informace o činnosti a finančním stavu společnosti Silvatres a.s. 

bod následně předřadit před bod č. 2 v programu 8. zasedání  
 
Hlasování o návrhu Ing. Dernera 
3. hlasování: 
PRO  25 
PROTI     6 
ZDRŽEL SE 10 
 
Návrh byl přijat. 
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Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (včetně schváleného bodu 
č. 92): 
 
4. hlasování: 
PRO  40 
PROTI     0 
ZDRŽEL SE   1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
K bodu 1. 
Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Ing. 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. Hovořil o vítězi krajského kola soutěže Vesnice              
roku 2013 -  v Královéhradeckém kraji se stala obec Holovousy. Dále sdělil, že bude do konce roku 
2013 rozdělen výtěžek finanční sbírky pořádané na pomoc obcím postiženým povodněmi 
v Královéhradeckém kraji v roce 2013. Bc. Lubomír Franc současně hovořil o záležitostech 
spojených s dostavbou dálnice D11. Informoval o připravované návštěvě prezidenta republiky                    
Miloše Zemana v Královéhradeckém kraji ve dnech 25. – 27.11.2013. 
 
Rozprava: 
 
Ing. Miloslav Plass 
Požádal o obeznámení se aktuální situací ve společnosti OREDO s. r. o. V nedávné minulosti bylo 
vyměněno vedení této společnosti, došlo též ke generální personální obměně zaměstnanců 
společnosti. Klub zastupitelů ODS byl seznámen s nedávnou změnou jízdních řádů, ke kterým vznesl 
politický klub ODS řadu konkrétních připomínek – ze strany Královéhradeckého kraje bylo 
přislíbeno, že se vznesenými připomínkami budou zabývat. Současně proběhla informace o sporu 
Královéhradeckého a Pardubického kraje ve společnosti OREDO, kdy ze strany Pardubického kraje 
bylo požadováno odvolání ředitele společnosti. Dotázal se tedy, jaká je současná situace ve 
společnosti, zda Královéhradecký kraj uvažuje o odkoupení podílu Pardubického kraje zpět a jaké 
jsou další představy o fungování společnosti OREDO jako organizátorovi regionální dopravy v kraji. 
 
Bc. Lubomír Franc sdělil, že spolupráce Pardubického a Královéhradeckého kraje ve společnosti 
OREDO s. r. o. nefunguje, vedení Pardubického kraje vydělilo ze společnosti OREDO technologickou 
část – oddělení dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje si vytváří jízdní řády samo. Informace 
k projektu Integrovaného dopravního systému – spouštění nového odbavovacího zařízení, projekt je 
u konce. Vzhledem k problémům a nesnadné dohodě s Pardubickým krajem ohledně financování 
provozu společnosti OREDO bude nutné, aby i Královéhradecký kraj vyčlenil ze společnosti OREDO 
technologické oddělení, tj. oddělení bude fungovat též pod odborem dopravy Krajského úřadu 
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Královéhradeckého kraje, bude vytvářet jízdní řády. Společnost OREDO se tedy do budoucna bude 
zabývat pouze integrovaným dopravním systémem. Náklady na provoz společnosti budou tedy 
shodné jak v Pardubickém tak i Královéhradeckém kraji, neboť bude společnost vyvíjet shodnou 
činnost pro oba dva kraje ve stejném množství. Jednou z možností, aby kraj měl opět přímý vliv na 
činnost OREDA je odkoupení podílu Pardubického kraje zpět, ale prozatím je to jen úvaha, která 
musí být důsledně prokonzultována. Dále hovořil o personálním zajištění a vedení společnosti 
v budoucnu. 
 
Ing. Karel Janeček hovořil o celkové situaci ve společnosti OREDO s. r. o. – potvrdil, že spolupráce 
s Pardubickým krajem je velmi komplikovaná. Informoval o záměru Valné hromady společnosti 
OREDO odvolat současného ředitele Jiřího Krále – Ing. Janeček vyjádřil Valné hromadě nesouhlas 
s tímto záměrem, neboť Pardubický kraj tento záměr řádně se svým partnerem (Královéhradeckým 
krajem) neprojednal. Sdělil, že mezi oběma kraji panuje shoda na podobě tarifu Integrovaného 
dopravního systému, Pardubický kraj již schválil, Rada Královéhradeckého kraje bude schvalovat na 
svém jednání 16.09.2013. Dále seznámil členy zastupitelstva s probíhajícími jednáními ohledně 
změny jízdních řádů vlakového spojení na trati 031 – Pardubický kraj provedl určité změny 
v jízdních řádech této tratě, které nemohou vyhovovat občanům Královéhradeckého kraje. 
 
Bc. Lubomír Franc – doplňující informace k čipovým kartám Integrovaného dopravního systému 
v Královéhradeckém kraji. 
 
5. hlasování: 
PRO     36 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/402/2013 
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 04.06.2013 do 26.08.2013 
 
 
K bodu 92. 
Informace o činnosti a finančním stavu společnosti Silvatres a.s. 
 
Předkladatel  
Ing. Vladimír Derner, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
Rozprava: 
 
V úvodu projednávání vystoupil Bc. Lubomír Franc, informoval o záměrech Královéhradeckého 
kraje na řešení situace ve společnosti Silvatres a.s. Před rokem krajské zastupitelstvo prodlužovalo 
půjčku, kterou má společnost Silvatres a.s. od Královéhradeckého kraje – v té době existovala 
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úvaha o odkoupení podílu D&D Projekt, spol. s r. o., zvažována i možnost oživení společnosti 
Silvatres. V současné době jsou tyto úvahy zcela nereálné, společnost nevyvíjí činnost ani 
v minulosti žádnou nevyvíjela. Lesy ČR nedodržely předběžnou dohodu o dodávkách štěpky pro 
společnost Silvatres. Společnost Silvatres má své závazky vyrovnány, mimo jednoho ve výši cca 
30.000,- Kč auditorovi; dne 07.11.2013 bude mít společnost Silvatres závazek další, konkrétně 
nesplacenou půjčku od Královéhradeckého kraje. Společnost Silvatres má kompletní účetnictví i 
audity z předchozích let, Královéhradecký kraj si nechal vyhotovit analýzu, jak dále postupovat 
s touto společností – doporučeno vyhlásit insolvenční řízení nad touto společností. Valná hromada 
společnosti Silvatres doporučila představenstvu vyhlásit insolvenční řízení na společnost Silvatres 
a.s. Je již připraven též insolvenční návrh na vyhlášení insolvenčního řízení, který je představenstvu 
společnosti k dispozici. Podmínky insolvenčního řízení budou naplněny v okamžiku, kdy nebude 
společnosti Silvatres a.s. prodloužena půjčka od Královéhradeckého kraje, Bc. Franc nedoporučuje 
již tuto půjčku dále prodlužovat. 
 
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje a předseda představenstva společnosti 
Silvatres a.s., doplnil informaci Bc. Lubomíra France. Rozhodnutí představenstva společnosti 
Silvatres a.s. o vyhlášení insolvenčního návrhu by mělo vycházet z informací z jednání 
s insolvenčním správcem D&D Projekt, spol. s r. o., schůzka se bude konat v následujících dnech, 
D&D Projekt, spol. s r. o. je v konkurzu. Insolvenční správce D&D Projekt, spol. s r. o. prozatím 
nevyjádřil souhlas s vyhlášením samodlužnického návrhu, který by mohl být vyhlášen z titulu 
hrozícího úpadku společnosti Silvatres a. s., správce též prozatím nevydal souhlas s přeregistrací 
ochranné známky, která by měla přejít do majetku společnosti Silvatres, tak jak bylo při vzniku 
společnosti smluvně ujednáno. Pokud se postoj insolvenčního správce k celé záležitosti nezmění, 
nezbývá jiná varianta než vyhlášení insolvenčního návrhu; představa insolvenčního správce o 
finanční výši podílu D&D Projekt, spol. s r. o. se pohybuje řádově v milionech Kč, představa 
Královéhradeckého kraje o finanční výši odkupovaného podílu D&D Projekt, spol. s r. o., je v řádech 
desítek tis. Kč.  
 
Ing. Miroslav Uchytil  
Vyjádřil se k projednávané záležitosti z pozice člena představenstva společnosti Silvatres a.s. Uvedl, 
že představenstvo společnosti má informovat svého zakladatele – tj. zastupitelstvo kraje – sdělil, že 
je dobré, že celá záležitost je na zasedání zastupitelstva projednána a všichni jsou s celým děním 
obeznámeni. 
 
Ing. Vladimír Derner hovořil o know-how a ochranné známce této společnosti. Vyjádřil svůj návrh, 
aby byla učiněna nabídka k odkoupení know-how a ochranné známky soudnímu znalci, který know-
how ocenil. 
 
Dále Ing. Derner podal návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje, 

aby prostřednictvím zástupců Královéhradeckého kraje v orgánech společnosti Silvatres a. s. 
iniciovala insolvenční řízení této společnosti 
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Ing. Jan Tippner uvedl, že know-how a ochranná známka této společnosti je oceněna částkou 
zhruba 40 mil. Kč, v současné době probíhá v této záležitosti šetření Policie ČR. 
 
Ing. Jan Tippner – zdrží se hlasování k této záležitosti. 
 
Ing. Josef Táborský sdělil, že Valná hromada společnosti Silvatres a.s. toto usnesení přijala, přijetí 
dalšího usnesení je tedy nadbytečné. 
 
Bc. Lubomír Franc se domnívá, že přijetí navrženého usnesení posílí pozici Královéhradeckého kraje 
při dalším jednání v této záležitosti 
 
Hlasování o návrhu Ing. Dernera: 
6. hlasování: 
PRO     36 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    5 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/403/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  d o p o r u č u j e  
 Radě Královéhradeckého kraje, 

aby prostřednictvím zástupců Královéhradeckého kraje v orgánech společnosti Silvatres a. s. 
iniciovala insolvenční řízení této společnosti 

  
 
K bodu 2. 
Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Ing. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena Kontrolní zpráva o plnění usnesení 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za období od 01.01.2003 do 22.08.2013. Za sledované 
období bylo přijato celkem 5872 usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, z toho je 
splněno 4959 usnesení, nesplněno nebo částečně splněno je 131 usnesení, z toho 3 celkově 
nesplněná usnesení s uplynulým termínem plnění a 1 nesplněné usnesení s uplynulým termínem 
plnění pouze v části usnesení. U těchto usnesení je podán důvod jejich prozatímního nesplnění a 
návrh nového termínu plnění. 
 
7. hlasování: 
PRO     34 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
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Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/404/2013 
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.  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: 30.09.2013  
   

 
 
K bodu 3. 
Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Ing. 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, kteří za danou oblast odpovídají.  
 
Rozprava: 
 
Josef Dvořák informoval o vyhlášeném záměru na prodej areálu bývalého klášteru v Opočně – 
v současné době jsou na vyhlášený záměr prodeje nemovitosti již 3 zájemci, Královéhradecký kraj 
tedy bude pokračovat v tomto vyhlášeném záměru dále, nebude ho prozatím zastavovat, město 
Opočno má i nadále možnost stát se též zájemcem o koupi nemovitosti. 
 
PaedDr. Josef Lukášek podal informace ke stížnosti pracovníků v sociálních službách na 
nedostatečné finanční ohodnocení práce v Domově důchodců v Hradci Králové. Sdělil, že ředitel 
Mgr. Martin Dürrer podal rezignaci na svoji funkci ke konci roku 2013. 
 
8. hlasování: 
PRO     35 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/405/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. stížnost pracovníků v sociálních službách na nedostatečné finanční ohodnocení práce 

odváděné pro Domov důchodců Hradec Králové (příloha č. 1) 
 2. reakce města Opočno na záměr č. 55/2013 vyhlášený Královéhradeckým krajem dne 

17.07.2013 (příloha č. 2) 
II.  u k l á d á  
 Josefu Dvořákovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje informaci o možnostech řešení vyjádřeného 
zájmu města Opočno k záměru Královéhradeckého kraje uvedeného v odst. I/2 

 termín: 21.10.2013  
   

 
 
K bodu 4. 
Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové  
 
Předkladatel  
Ing. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání žádost předsedy Krajského soudu 
v Hradci Králové o znovuzvolení přísedících Krajského soudu v Hradci Králové. 
 
9. hlasování: 
PRO    34 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/406/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  v o l í  
 do funkce přísedících Krajského soudu v Hradci Králové: 
 1. Josefa Chlumeckého 
 2. Ing. Adolfa Jásenského, CSc. 
 3. MVDr. Václava Krpálka 
 4. Mgr. Libuši Majurníkovou 
 5. Mgr. Hanu Moravcovou 
 6. JUDr. Ing. Vladimíra Neškudlu 
 7. Josefa Smetanu 
 8. Věru Stachovou 
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 9. MUDr. Janu Zajíčkovou 
II.  u k l á d á  
 JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

zaslat Krajskému soudu v Hradci Králové vyrozumění o volbě přísedících 
 termín: 30.09.2013  

   

 
 
K bodu 5. 
Návrh na uzavření Dohody mezi Vládou Republiky srbské a Královéhradeckým krajem  
 
Předkladatel  
Ing. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Dohoda mezi Vládou Republiky 
srbské a Královéhradeckým krajem za účelem posílení spolupráce mezi institucemi a organizacemi, 
které působí na území Republiky Srbské a území Královéhradeckého kraje, a s cílem podporovat 
rozvoj obchodu, hospodářství, věd, techniky, vzdělávání, kulturní a sportovní spolupráce. Dohoda 
bude uzavřena na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu oběma stranami. Bude 
uzavřena u příležitosti návštěvy delegace z Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) v září 2013. 
 
10. hlasování: 
PRO     36 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/407/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 znění Dohody mezi Vládou Republiky srbské a Královéhradeckým krajem, dle přílohy 

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

podepsat Dohodu mezi Vládou Republiky srbské a Královéhradeckým krajem 
 termín: 10.09.2013  
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K bodu 6. 
Návrh na schválení finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013 v 
Královéhradeckém kraji  
 
Předkladatel  
Ing. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na poskytnutí finančního 
daru ve výši 125.000,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje obci Holovousy za vítězství 
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013. 
 
Rozprava: 
 
Mgr. Martina Berdychová poděkovala členům zastupitelstva za účast na slavnostním vyhlášení 
vítěze krajského kola Vesnice roku 2013, pozvala členy zastupitelstva na Slavnosti holovouských 
malináčů. 
 
11. hlasování: 
PRO     35 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/408/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu ostatních příspěvků a darů kapitoly 18 - zastupitelstvo 

kraje (2013) ve výši 125.000,- Kč obci Holovousy (IČ 271551), vítězi krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2013 

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

uzavřít a podepsat příslušnou darovací smlouvu 
 termín: 30.09.2013  

   

 
 
K bodu 7. 
Poskytnutí účelových dotací obcím postiženým povodněmi v roce 2013 z kapitoly 18 – 
zastupitelstvo kraje  
 
Předkladatel  
Ing. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/7/401/2013 přijaté na 
mimořádném zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 28.06.2013 je předložen návrh 
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na poskytnutí účelových dotací obcím Královéhradeckého kraje (konkrétně obci Rudník, městu 
Hostinné a městu Svoboda nad Úpou) postiženým povodněmi v červnu 2013. 
 
Uvedeným obcím byly v červnu 2013 poskytnuty zálohy (v jednotné výši 150.000,- Kč každé obci) 
na odstranění kalamitní situace, které měly být do rozpočtu kraje navráceny. Z důvodu vzniklých 
dalších nákladů týkajících se odstraňování následků způsobených povodněmi je navrženo 
přidělenou zálohu převést na poskytnutí účelové dotace a tím zbavit obce povinnosti zálohu do 
krajského rozpočtu vrátit. 
 
12. hlasování: 
PRO     36 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/409/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 poskytnutí účelových dotací z prostředků určených na řešení havarijních situací kapitoly 18 – 

zastupitelstvo kraje pro obce postižené povodněmi v roce 2013 ve výši: 
150.000,- Kč obci Rudník 
150.000,- Kč městu Hostinné 
150.000,- Kč městu Svoboda nad Úpou 
na odstraňování následků způsobených povodněmi v roce 2013 
(jde o přidělené zálohy schválené dle usnesení Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, které se převádí na účelové dotace)  

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

zajistit realizaci usnesení 
 termín: 30.09.2013  

   

 
 
K bodu 8. 
Poskytnutí finančních prostředků z účelové rezervy všeobecné pokladní správy na pokrytí 
prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace v obcích 
Královéhradeckého kraje postižených povodněmi v červnu 2013 - II. etapa a vyúčtování krajské 
účelové dotace z prostředků určených na řešení havarijních situací  
 
Předkladatel  
Ing. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
Na základě přidělené mimořádné neinvestiční účelové dotace ze všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu určené na úhradu prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá obcemi a 
krajem v rámci řešení krizové situace a návaznosti na usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 
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kraje ZK/7/401/2013 přijaté na mimořádném zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 
28.06.2013 je předložena II. etapa rozdělení finančních prostředků obcím Královéhradeckého kraje 
postiženým povodněmi v červnu 2013. Prostředky byly využity na úhradu prvotních nákladů a 
provizorní opravy komunikací, mostků, vyčištění kanalizace a případné uvedení zařízení do 
provizorního stavu. Součástí předloženého návrhu je též vyúčtování účelové dotace z prostředků 
Královéhradeckého kraje určených na řešení havarijních situací. 
 
13. hlasování: 
PRO     37 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/410/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 1. rozdělení dotace na poskytnutí prvotních nákladů a nezbytných opatření přijatých obcemi 

v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013, dle důvodové zprávy a přílohy 
usnesení č. 1 

 2. vyúčtování krajské účelové dotace z prostředků určených na řešení havarijních situací 
kapitoly 18 - zastupitelstvo, dle důvodové zprávy a přílohy usnesení č. 1 

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

zajistit realizaci usnesení 
  termín: 31.12.2013  

  

 

 
 
K bodu 9. 
Návrh na poskytnutí finančního daru ČESKÉMU ČERVENÉMU KŘÍŽI  
 
Předkladatel  
PaedDr. Josef Lukášek, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na poskytnutí finančního 
daru ve výši 250 tis. Kč z rozpočtu kraje ČESKÉMU ČERVENÉMU KŘÍŽI, ÚŘADU OBLASTNÍHO 
SPOLKU ČČK Hradec Králové. Finanční dar je určen na propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve 
a jejich složek a na oceňování mnohonásobných bezpříspěvkových dárců a získávání nových dárců 
v Královéhradeckém kraji. Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE o finanční dar úspěšně 
žádal již v předchozích letech a díky podpoře Královéhradeckého kraje se v regionu podařilo 
zastavit úbytek prvodárců a získat nové dárce do registru aktivních dárců krve a plazmy. 
 
 
 



8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
09.09.2013 

16 

Rozprava: 
 
Bc. Otakar Kalenda sdělil stanoviska Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
k bodům č. 9 – 12. 
 
14. hlasování: 
PRO     36 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/411/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 1. poskytnutí finančního daru ČESKÉMU ČERVENÉMU KŘÍŽI, ÚŘADU OBLASTNÍHO SPOLKU 

ČČK Hradec Králové ve výši 250 tis. Kč z ostatních běžných výdajů kap. 28 rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2013 dle důvodové zprávy  

 2. darovací smlouvu dle přílohy 
II.  u k l á d á  
 PaedDr. Mgr. Josefu Lukáškovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
 termín: 30.09.2013 

   

 
 
K bodu 10. 
Návrh na poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR  
 
Předkladatel  
PaedDr. Josef Lukášek, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na poskytnutí finančního 
daru Radě seniorů ČR ve výši 250 tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2013. Rada 
seniorů ČR požádala Královéhradecký kraj o podporu činnosti seniorských organizací a klubů 
seniorů Královéhradeckého kraje sdružených v Krajské radě seniorů. Předsedkyně Krajské rady 
seniorů Královéhradeckého kraje opírá svou žádost o „Memorandum“ uzavřené mezi Asociací 
krajů ČR a Radou seniorů ČR. 
 
15. hlasování: 
PRO     36 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/412/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 1. poskytnutí finančního daru Radě seniorů ČR ve výši 250 tis. Kč z ostatních běžných výdajů 

kapitoly 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 dle důvodové zprávy 
 2. darovací smlouvu dle přílohy 
II.  u k l á d á  
 PaedDr. Mgr. Josefu Lukáškovi, členu Rady Královéhradeckého kraje  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
 termín: 30.09.2013  

   

 
 
K bodu 11. 
Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců a 
Ústav sociální péče Česká Skalice  
 
Předkladatel  
PaedDr. Josef Lukášek, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení Dodatek č. 2 zřizovací listiny 
Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice, příspěvkové organizace Královéhradeckého 
kraje. Dodatek č. 2 řeší změnu názvu této příspěvkové organizace požadovanou především 
z důvodu délky a složitosti současného názvu. Nový název organizace zní „Domovy Na Třešňovce“, 
který vychází z místně zažitého označení lokality. 
 
16. hlasování: 
PRO     34 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/413/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí Domov důchodců a 

Ústav sociální péče Česká Skalice ve smyslu změny názvu organizace formou dodatku s 
účinností od 1. 10. 2013, dle důvodové zprávy 
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II.  u k l á d á  
 1. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace odvětví sociálních věcí 
Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

  termín: 20.09.2013  
  

 

 2. PaedDr. Josefu Lukáškovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  
informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení 

  termín: 20.09.2013  
  

 

 
 
K bodu 12. 
Návrh na schválení projektového záměru v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do grantové 
výzvy Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany  
 
Předkladatel  
PaedDr. Josef Lukášek, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen k odsouhlasení projektový záměr v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí pro podání do grantové výzvy „Podpora standardizace orgánů 
sociálně-právní ochrany“. Cílem tohoto projektového záměru je vytvoření podmínek pro 
systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného 
předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním 
vyloučením. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany na úrovni Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje bude realizována prostřednictvím personálního posílení stávajícího týmu 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí i jeho profesního rozvoje. Dále dojde k nastavení systému 
odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými 
osobami a orgány veřejné moci, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci 
škol a školských zařízení, Policií České republiky, soudem, státním zastupitelstvím a dalšími orgány 
veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti. 
 
17. hlasování: 
PRO     36 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/414/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 projektový záměr v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do grantové výzvy Podpora 

standardizace orgánů sociálně-právní ochrany 
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II.  u k l á d á  
 PaedDr. Josefu Lukáškovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
 termín: 13.09.2013  

   

 
 
K bodu 13. 
Dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2013 - dotační titul 3 - Integrované 
projekty venkovských mikroregionů  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Přijetím usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/5/229/2013 ze dne 29.04.2013 bylo 
umožněno vyhlášení dotačního titulu 3 – integrované projekty venkovských mikroregionů v rámci 
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013. Na tento dotační titul bylo 
alokováno 5.000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet Královéhradeckého kraje pro rok 2013 
nedisponuje finančními prostředky pro podporu MAS (Místních akčních skupin), bylo doporučeno 
uvolnit z přidělených finančních prostředků na dotační titul 3 Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje částku 2.250.000,- Kč jako účelovou dotaci pro Místní akční skupiny 
v Královéhradeckém kraji pro rok 2013 (15 MAS po 150.000,- Kč) a zbývající prostředky ve výši 
2.750.000,- použít k rozdělení dotací v dotačním titulu 3 Programu obnovy venkova. 
 
Při sběru žádostí v dotačním titulu 3 Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 
2013 bylo celkem zaevidováno 29 žádostí v celkovém objemu 18,8 mil. Kč, výše požadovaných 
dotací činila 6,6 mil. Kč. Hodnotitelská komise na svém zasedání dne 06.06.2013 projednala 
předložené žádosti o podporu, včetně podrobného popisu, zaměření projektu, rozpočtu a 
dotčenosti projektu v konkrétních obcích mikroregionu a významu pro dané území. Po věcné 
diskusi doporučila hodnotitelská komise k podpoře celkem 15 žádostí v celkovém objemu 
2.690.000,- Kč.  
 
Rozprava: 
 
Mgr. Martina Berdychová podala protinávrh usnesení – domnívá se, že by dotační titul 3 měl být 
podpořen celkovou rozpočtovanou výší, tj. 5 mil. Kč a na podporu místních akčních skupin byly 
vyčleněny jiné finanční prostředky: 
 
změna v bodě I.3 písm. b) 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 3. Rozdělení disponibilních prostředků v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 

2013 určených pro dotační titul 3 - Integrované projekty venkovských mikroregionů ve výši 
5.000.000,- Kč následovně:  
a) podpora dt 3 - ve výši 2.690.000,- Kč 
b) podpora dt 3 ve výši 2.250.000,- Kč po rozdělení ve 2. kole hodnocení žádostí 
dobrovolných svazků obcí s termínem realizace projektů do 30.06.2014 
c) rezerva ve výši 60.000,- Kč 
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Bc. Petr Luska informoval o projednání předloženého návrhu ve Výboru pro regionální rozvoj a 
cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje – vzhledem k možnostem rozpočtu na rok 
2013 výbor podpořil návrh rozdělit částku vyčleněnou na dotační titul Programu obnovy venkova 
na dvě části – tj. na dotační titul 3 Programu obnovy venkova (pro předložené projekty část 
rozpočtované částky zcela postačí) a na podporu místních akčních skupin (neboť tyto skupiny 
přináší Královéhradeckému regionu další výhody). 
 
RSDr. Ing. Otakar Ruml vyjádřil porozumění návrhu Mgr. Berdychová, je třeba si však uvědomit 
důležitost místních akčních skupin v Královéhradeckém kraji a je nutné je podpořit. 
 
Ing. Miloslav Plass upozornil, že návrh Mgr. Berdychové není proti podpoře místních akčních 
skupin, její návrh je o vyčlenění jiných zdrojů na financování místních akčních skupin. 
 
Bc. Lubomír Franc požádal Mgr. Berdychovou o sdělení, které zdroje rozpočtu by měly být finance 
na podporu místních akčních skupin vyčleněny. 
 
Mgr. Martina Berdychová sdělila, že návrh na zdroj financování místních akčních skupin bude 
předkládat v rámci bodu č. 18 – Poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti MAS 
v Královéhradeckém kraji. 
 
RSDr. Ing. Otakar Ruml požádal členy zastupitelstva, aby podpořili jeho předložený návrh usnesení. 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. vystoupil k rozdělování dotačních prostředků obcím z rozpočtu kraje. 
 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Berdychové: 
18. hlasování: 
PRO     17 
PROTI    10 
ZDRŽEL SE  13 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původním návrhu: 
19. hlasování: 
PRO     39 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/415/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 1. Návrh dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2013 v dotačním titulu 
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3 - Integrované projekty venkovských mikroregionů ve výši 2.690.000,- Kč, z toho      
795.060,- Kč kapitálové výdaje a 1.894.940,- Kč běžné výdaje dle přílohy. Dotace nebude 
poskytnuta, pokud bude audit žadatele za rok 2012 hodnocen s velmi vážnými nedostatky. 
Podíl dotace na jednotlivých akcích žadatele, na které byla žádána podpora, bude 
upřesněn ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

 2. Použití nevyčerpaných a vrácených finančních prostředků Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje 2013 k pokrytí dotace dalším žadatelům v zásobníku projektů v 
dt 1 nebo dt 2 po předchozím posouzení ve Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch a 
k následnému předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. 

 3. Rozdělení disponibilních prostředků v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 
2013 určených pro dotační titul 3 - Integrované projekty venkovských mikroregionů ve výši 
5.000.000,- Kč následovně:  
a) podpora dt 3 - ve výši 2.690.000,- Kč 
b) podpora 15-ti Místních akčních skupin KHK á 150.000,- Kč tj. 2.250.000,- Kč  
    (řeší samostatný materiál včetně usnesení) 
c) rezerva ve výši 60.000,- Kč 

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

zapracovat přijaté usnesení do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013. 
 termín: 09.09.2013  

   

III.  p o v ě ř u j e  
 RSDr. Ing. Otakara Rumla, 1. námětka hejtmana Královéhradeckého kraje 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace v jednotlivých případech do výše 500.000,- Kč v 
kalendářním roce a dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace. 

 termín: 31.10.2013  
   

 
 
K bodu 14. 
Návrh na změny čerpání dotací Programu obnovy venkova poskytnutých v roce 2013  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy k projednání žádosti některých příjemců dotací 
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce 2013 o změnu čerpání schválených 
dotací – jedná se o zohlednění změn konkrétních podmínek při realizaci jednotlivých projektů 
spolufinancovaných z tohoto dotačního programu: 
 

• obec Hlušice požádala u podpořeného projektu „Výměna části oken v budově Základní 
školy Hlušice“ o jeho rozšíření, spočívající v dovybavení oken roletami. 

• obec Prosečné požádala u podpořeného projektu „Rekonstrukce Požární zbrojnice – 
zateplení a plynofikace objektu“ o změnu označení projektu na „Rekonstrukce Požární 
zbrojnice – zateplení a plynofikace objektu, oprava místních komunikací (p. p. č. 1981/2, 
1960, 2004, 2017 v k. ú. Prosečné), mostky a propusti na těchto komunikacích“. Obec byla 
postižena v červnu 2013 povodní, plánované práce na dokončení rekonstrukce hasičské 
zbrojnice je tedy nucena odložit a část přidělených finančních prostředků by tedy ráda 
využila na obnovu jiného majetku obce, především opravu místních komunikací. 
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• obec Kratonohy požádala u podpořeného projektu „Oprava stávajících chodníků a vjezdů 
v obci Kratonohy“ o změnu označení projektu na „Rekonstrukce stávajících chodníků a 
vjezdů, vybudování nových chodníků, vjezdů, parkovacích míst a místní komunikace v rámci 
výstavby ZTV pro 10 RD v obci Kratonohy“.  

• obec Velká Jesenice požádala u podpořeného projektu „Výměna oken a dveří ve společné 
budově Mateřské školy a obecního úřadu“ o možnost rozšíření projektu, které by obci 
umožnilo vyměnit okna a hlavní dveře obecního objektu č. p. 168 využívaného jako kabiny 
sportovců a zázemí sportovního areálu.  
 

20. hlasování: 
PRO     38 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/416/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 návrh na změny čerpání dotací Programu obnovy venkova poskytnutých v roce 2013 
II.  s c h v a l u j e  
 změny čerpání dotací Programu obnovy venkova poskytnutých v roce 2013 dle důvodové 

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

realizovat přijaté usnesení 
 termín: 31.10.2013  

   

 
 
K bodu 15. 
Návrh na změnu charakteru části účelové dotace poskytnuté městu Rokytnice v Orlických horách  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena žádost města Rokytnice v Orlických horách o 
změnu charakteru části účelové dotace. Městu Rokytnice v Orlických horách byla v roce 2012 
poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje určená na „Instalaci 
orientačního dopravního značení – Muzeum Pevnost Hanička“ v částce 72.000,- Kč. V průběhu 
realizace projektu bylo zjištěno, že část výdajů na instalaci orientačního dopravního značení má 
investiční charakter. 
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21. hlasování: 
PRO     37 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/417/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 změnu charakteru části účelové dotace poskytnuté městu Rokytnice v Orlických horách na 

"Instalaci orientačního dopravního značení - Muzeum Pevnost Hanička" v částce 53.738,52 Kč 
z neinvestičního charakteru na investiční charakter 

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

realizovat přijaté usnesení 
 termín: 31.10.2013  

   

 
 
K bodu 16. 
Změna názvu příjemců dotace v oblasti vzdělávání a kultury z dotačních programů 
Královéhradeckého kraje 2013  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy ke schválení změny příjemců dotace v oblasti 
vzdělávání a kultury z dotačních programů Královéhradeckého kraje v roce 2013 z důvodu změny 
obchodního jména podpořených subjektů. Jedná se o tyto příjemce: 

• Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. – změna názvu na: 
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 

• Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. – změna názvu na: Střední škola a vyšší odborná 
škola aplikované kybernetiky s.r.o., 

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové – změna názvu sloučením 
škol na: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové. 
 

22. hlasování: 
PRO     37 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/418/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
 změnu názvu příjemců dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v dotačních programech 

na rok 2013 
II.  s c h v a l u j e  
 1. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
  a) č. 13SMV04-0015 s příjemcem dotace 

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, IČ 27121313 zůstává stejné 
  b) č. 13KPG01-0164 s příjemcem dotace 

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o., IČ 25261991 zůstává 
stejné 

 2. uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s 
příjemcem dotace 
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové, číslo smlouvy 13SMV04-0020, IČ 15062848 zůstává stejné 

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

realizovat usnesení v bodě II. 
 termín: 31.12.2013  

   

 
 
K bodu 17. 
Změna režimu poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání žádost města Hronov o změnu 
režimu dotace poskytnuté městu Hronov usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
ZK/5/232/2013 na projekt „Odpadové hospodářství v Hronově“. Předmětem dotace ve výši 
58.600,- Kč je příprava projektové dokumentace na rekonstrukci městského sběrného dvora a 
příprava projektové dokumentace na 18 kontejnerových stání ve městě a spádových obcích. 
Město Hronov žádá o přehodnocení režimu veřejné podpory (dotace byla poskytnuta v režimu De 
minimis) a její poskytnutí mimo režim De minimis. Příjemce dokládá vnitřními dokumenty, že se 
jedná o službu ve veřejném zájmu pro občany, která realizací projektu vznikne. 
 
23. hlasování: 
PRO     40 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/419/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 změnu režimu dotace již schválené usnesením ZK/5/232/2013 příjemci město Hronov 

IČ 00272680 tak, že bude poskytnuta mimo režim veřejné podpory malého rozsahu 
De minimis  

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

realizovat přijaté usnesení 
 termín: 30.10.2013  

   

 
 
K bodu 18. 
Poskytnutí účelové dotace na podporu činnosti MAS v Královéhradeckém kraji  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen na základě žádosti Krajského sdružení Národní 
sítě Místních akčních skupin ČR, o. s. návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu 
činnosti místních akčních v Královéhradeckém kraji ve výši 150.000,- Kč na 1 místní akční skupinu.  
Na území Královéhradeckého kraje působí v současné době 15 místních akčních skupin (Společná 
CIDLINA, o. s.; MAS POHODA venkova; Sdružení SPLAV, o. s.; MAS Mezi Úpou a Metují; Místní 
akční skupina Krkonoše o. s.; Hradecký venkov, o. p. s.; Místní akční skupina Broumovsko +; MAS 
Brána do Českého ráje; NAD ORLICÍ, o.p.s.; MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s.; MAS Otevřené 
zahrady Jičínska; Podchlumí, o. s.; Obecně – prospěšná společnost pro Český Ráj; MAS Stolové 
hory). Celková částka určená k podpoře činnosti místních akčních skupin tedy činí 2.250.000,- Kč. 
Finanční prostředky jsou určené: 

• na provozní náklady místní akční skupiny, které jsou neuznatelné pro čerpání evropské 
dotace prostřednictvím metody LEADER, 

• na zpracování Integrované strategie rozvoje území, kterou jednotlivé místní akční skupiny 
zpracovávají pro programovací období 2014 – 2012. 

 
Rozprava: 
 
Mgr. Martina Berdychová podala protinávrh usnesení: 
 
návrh na doplnění bodu II. schvaluje: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
II.  s c h v a l u j e  
 poskytnutí účelové dotace 15-ti místním akčním skupinám Královéhradeckého kraje ve výši 

150.000,- Kč na 1 MAS, celkem 2.250.000,- Kč na rok 2013, dle důvodové zprávy, financování 
bude zajištěno navýšením kapitoly 39 

 
Ing. Josef Táborský vyjádřil nesouhlas s předloženým protinávrhem. Sdělil, že kapitola 39 má 
dostatečné množství finančních prostředků, aby tuto částku sama pokryla. Pokud se bude jednat o 
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změnu jednotlivých položek v rámci kapitoly 39, toto lze; navýšení kapitoly 39 nelze - vzhledem 
k možnostem rozpočtu kraje. 
 
Bc. Lubomír Franc sdělil, že pokud  Mgr. Berdychová trvá na navýšení kapitoly 39, je nutné, aby při 
projednávání změny rozpočtu Královéhradeckého kraje sdělila zdroj, z kterého se uvedené finance 
vezmou.  
 
Ing. Josef Táborský uvedl na pravou míru své sdělení ohledně dostatku finančních zdrojů na 
kapitole 39 – byl obeznámen, že v položce Programu obnovy venkova je dostatek finančních 
prostředků, aby byly pokryty jak výdaje na Program obnovy venkova tak i výdaje na činnost 
místních akčních skupin (celkem 5 mil. Kč). 
 
Dále k projednávanému vystoupili RSDr. Ing. Otakar Ruml, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Bc. Lubomír 
Franc, Ing. Josef Táborský. 
 
MUDr. Zdeněk Fink vysvětlil postup při schvalování návrhů – návrh předložený Mgr. Berdychovou je 
hlasovatelný, avšak jeho samotná realizace bude možná po schválení příslušné rozpočtové změny, 
bude-li někdy schválena. 
 
Ing. Miloslav Plass vyjádřil souhlas s MUDr. Finkem.  
 
Hlasování o protinávrhu Mgr. Berdychové: 
24. hlasování: 
PRO     20 
PROTI    14 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původním návrhu usnesení: 
25. hlasování: 
PRO     42 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/420/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 návrh na poskytnutí účelové dotace na podporu 15-ti místních akčních skupin 

Královéhradeckého kraje ve výši 150.000,- Kč na 1 místní akční skupinu na rok 2013, tj. v 
celkové výši 2.250.000,- Kč dle důvodové zprávy. 
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II.  s c h v a l u j e  
 poskytnutí účelové dotace 15-ti místním akčním skupinám Královéhradeckého kraje ve výši 

150.000,- Kč na 1 MAS, celkem 2.250.000,- Kč na rok 2013, dle důvodové zprávy. 
III.  u k l á d á  
 RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
 termín: 31.10.2013  

   

 
 
K bodu 19. 
Účelová neinvestiční dotace na podporu obnovy a údržby značení cyklistických tras na rok 2013  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena k projednání žádost Klubu českých turistů o 
poskytnutí finančního příspěvku na obnovu a údržbu značení cyklistických tras v Královéhradeckém 
kraji ve výši 150.000,- Kč. Rozvoj cyklistické dopravy na území kraje je jednou z priorit oblasti 
regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Jednou z hlavních zásad tohoto rozvoje je zajistit kvalitní 
systém značení a jeho udržitelnost. V Královéhradeckém kraji je v současné době vyznačeno přes 
2.000 km cyklotras. Obnovou a údržbou značení se zabývá právě Klub českých turistů, který je 
garantem tohoto značení. Tato činnost je Královéhradeckým krajem dlouhodobě a cíleně 
podporována, proto je Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh na poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 150.000,- Kč Klubu českých turistů, o. s. Dotace bude využita na úhradu 
nákladů a náhrad značkařů a na výrobu a instalaci chybějících a poškozených prvků značení. 
 
26. hlasování: 
PRO     38 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/421/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 150.000,- Kč Klubu českých turistů, 

IČ: 00505609, na podporu obnovy a údržby značení cyklistických tras v Královéhradeckém 
kraji pro rok 2013 dle přílohy č. 2 - 3 důvodové zprávy. Financování proběhne v rámci 
schváleného rozpočtu kapitoly 39 regionální rozvoj na rok 2013 

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

podepsat smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle bodu I. tohoto usnesení 
 termín: 30.09.2013  
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K bodu 20. 
Nadregionální cyklostrategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Královéhradecký kraj má zpracovanou „Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje“ z roku 
2003, přičemž v roce 2009 proběhla aktualizace této koncepce. V současné době je však zapotřebí 
zajistit připravenost Královéhradeckého kraje na realizaci dálkových cyklotras a doprovodné 
infrastruktury na území Královéhradeckého kraje pro čerpání z evropských fondů v programovacím 
období 2014 – 2020 a tím umožnit další rozvoj celého území. Z tohoto důvodu byla vypracována 
„Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“, která je 
předložena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. 
 
Rozprava: 
 
Ing. Martin Puš hovořil o rozvoji cyklodopravy, podpořil předložený návrh. Dotázal se, zda je možné 
zapojit do cyklotras lokality Český ráj, Jičínsko a Hořicko. 
 
Ing. Jan Sobotka též podpořil předloženou strategii, jedná se o velmi dobrý krok kraje. 
 
RSDr. Ing. Otakar Ruml vítá spolupráci měst a obcí v kraji při tvorbě cyklodopravy.  
 
K cyklostrategii a zapojení lokalit Českého ráje, Jičínska a Hořicka dále vystoupili Jan Birke,                    
Bc. Otakar Kalenda, Ing. Josef Táborský a Mgr. Martina Berdychová. 
 
27. hlasování: 
PRO     39 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/422/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 Nadregionální strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů i s 

přílohou 
II.  s c h v a l u j e  
 Nadregionální strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů i s 

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

zajistit realizaci přijatého usnesení 
 termín: 31.12.2020  
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K bodu 21. 
Zřízení krajské destinační společnosti  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Jednou ze základních priorit Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje                 
2007 – 2013 a následně základní prioritou Marketingové strategie Královéhradeckého kraje na 
období 2011 – 2013 je vytvoření efektivního systému organizace a koordinace cestovního ruchu na 
území kraje – vytvoření funkční organizační struktury pro potřeby dalšího rozvoje cestovního ruchu 
v regionu. Z provedených analýz uskutečněných při zpracování uvedené Marketingové strategie 
vyplynulo, že k největším problémům, které brání úspěšnému rozvoji cestovního ruchu 
v Královéhradeckém kraji, se řadí nízká úroveň koordinace aktivit cestovního ruchu na úrovni 
celého regionu. Na úrovni kraje existují různé subjekty, které se podle svých možností a ambicí 
účastní na rozvoji cestovního ruchu. Neexistuje zde však zastřešující organizace či instituce, který 
by byla vystavěná na základě široce pojatého partnerství, a která by na regionální úrovni 
zastřešovala a koordinovala aktivity, které jsou z pohledu rozvoje cestovního ruchu a na úrovni 
kraje účelné. Tuto roli by mělo plnit Královéhradecké centrum cestovního ruchu / Český 
severovýchod. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tedy předložen ke schválení návrh na 
zřízení této příspěvkové organizace. 
 
Královéhradecké centrum cestovního ruchu, zřízeno Královéhradeckým krajem, jako servisně-
produkční instituce je vhodným řešením současného i budoucího stavu, a to v návaznosti na 
připravovaný Zákon o podpoře cestovního ruchu a v návaznosti na nové programové období                 
2014 – 2020 s možností čerpání finančních prostředků v rámci evropských fondů (zřízení centra je 
podmínkou pro možnost čerpání finančních prostředků z EU v novém programovacím období, 
neboť kraje nebudou moci být nositeli projektů).  
 
Příspěvková organizace bude zřízena k 01.10.2013. Personální obsazení organizace bude závislé na 
aktivitách společnosti a úspěšnosti v realizaci projektů v období 2014 – 2020, očekávaný kmenový 
stav zaměstnanců by měl být v počtu 4. Předpokládaným zdrojem financování nově zřízené 
příspěvkové organizace bude pro rok 2013 rozpočet Královéhradeckého kraje ve výši                   
491.814,40 Kč. 
 
RSDr. Ing. Otakar Ruml zdůraznil, že včasné zřízení příspěvkové organizace je nutné vzhledem 
k tomu, že ve dnech 01.11. – 30.11.2013 bude zveřejněna výzva Regionálního operačního 
programu – prioritní osa 3 cestovní ruch – oblast podpory „Marketingové a koordinační aktivity 
v oblasti cestovního ruchu“. Upozornil, že pokud by organizace zřízena nebyla, připraví se 
Královéhradecký kraj o možnost čerpání výrazných finančních prostředků ze zdrojů EU v novém 
programovacím období. Seznámil též s připravovanou novelou zákona o cestovním ruchu, ve které 
by měla být zakomponována skutečnost, že příjemcem dotace na podporu cestovního ruchu bude 
zřízená funkční organizace (ne kraj). 
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Rozprava: 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D  
Navrhuje, aby na podporu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji byly opraveny především 
silnice (nikoliv dotační podpora penzionům apod.). 
 
Ing. Jan Sobotka, coby zástupce destinační společnosti Krkonoše, nemá obavu z fungování 
společnosti, avšak má pochyby o financování organizace. Jediným relevantním důvodem ke zřízení 
krajské destinační společnosti je možnost podání žádosti o evropskou dotaci.  Upozornil na proces 
projednání vzniku organizace, byl zcela opačný, nejdříve jej projednala Rada Královéhradeckého 
kraje, následně byl teprve projednán Výborem pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, poté došlo teprve k prezentaci jednotlivých destinačních společností na 
jednání výboru. Vyjádřil obavu z financování této společnosti, sdělil argumenty vedoucí k obavám 
(destinační společnosti do budoucna budou muset dofinancovávat činnost vzniklé organizace). 
Podal protinávrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  o d k l á d á  
 rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace "Královéhradecké centrum cestovního ruchu 

/ Český severovýchod"  
 
MUDr. Jiří Veselý 
Podpořil argumenty Ing. Sobotky. 
 
Ing. Miloslav Plass 
Odmítá centralizaci na úrovni kraje. Všechny tři turistické regiony přesahují hranice krajů. Uvedl, že 
nejhorším důvodem pro vznik nových společností je možnost čerpání nabízených finančních 
prostředků – upozornil na důsledky, které nastanou poté, co dojde k dočerpání finančních zdrojů. 
Úlohou kraje má být podporovat místní aktivity destinačních společností, vytvářet prostor a 
určovat nějaký směr, kterým se region bude ubírat.  
 
Bc. Petr Luska 
Vyjádřil se k procesu projednávání záměru založení krajské destinační společnosti. Sdělil, že již 
v minulosti zaznělo od destinačních společností přání koordinace – právě v tomto by měla krajská 
destinační společnosti fungovat. Vznikem krajské destinační společnosti nebudou připravovány o 
finance místní destinační společnosti. Opakoval argument RSDr. Ing. Otakara Rumla – potřeba 
podání žádosti do ROP, v případě, že by nebylo nutné tak rychle reagovat podáním žádosti do ROP, 
nebyl by vynakládán takový tlak na okamžitý vznik této společnosti. 
 
Ing. Martin Puš  
Hovořil o roli, kterou by vznikající krajská destinační společnost měla plnit – měla by především 
koordinovat cestovní ruch v celém Královéhradeckém kraji, neměla by zasahovat do každodenních 
záležitostí jednotlivých místních destinačních společností, měla by mít spíše „servisní“ funkci. Po 
určité době jejich fungování lze posoudit, zda spolupráce těchto společností bude fungovat, zda 
Královéhradeckému kraji a především cestovnímu ruchu v kraji něco přinese a je pro kraj potřebná. 
 
RSDr. Ing. Otakar Ruml 
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Poukázal na vznik destinačních společností i v jiných krajích ČR, upozornil, že nelze čekat na 
výsledky jejich fungování. Královéhradecký kraj musí mít také vlastní iniciativu. Hovořil o 
možnostech čerpání alokovaných prostředků z ROP. Krajská destinační společnost veškeré 
alokované prostředky nevyčerpá, nechá možnost podání si projektu i pro místní destinační 
společnosti. 
 
Ing. Josef Táborský 
Uvedl, že je třeba se seznámit se strukturou nového programovacího období 2014+, jaké jsou jeho 
tematické okruhy a jak jsou členěny – v oblasti cestovního ruchu se předpokládá alokace okolo 8 % 
z celkové části, a to na okruhy „Veřejná infrastruktura cestovní ruch a kulturní dědictví“ a  
„Marketing a propagace přírodní a kulturní dědictví“. 
 
Ing. Miloslav Plass 
Jednotlivé destinační managementy v jednotlivých oblastech fungují velmi dobře již několik let, 
opětovně upozornil, že centralizovat činnost není nutné. Finanční prostředky mohou jít přímo 
jednotlivým destinačním společnostem. Vyjádřil nesouhlas s centralizací a vznikem krajské 
destinační společnosti. 
 
MUDr. Jiří Veselý 
Domnívá se, že stávající struktura je vyhovující. 
 
Ing. Anna Maclová 
Sdělila, že v předloženém návrhu chybí analýza, ze které by vyplynulo, čím konkrétně by se nově 
vzniklý subjekt měl zabývat; dotázala se na strukturu a počet zaměstnanců vznikajícího subjektu – 
na základě čeho jsou stanoveny; v návrhu chybí plán rozpočtu organizace na rok 2014 a léta další, 
popřípadě, jak bude řešena udržitelnost organizace. Dotaz zda místní destinační společnosti budou 
moci žádat ze stejného programu jako vznikající krajská destinační společnost a zda si tedy budou 
vzájemnými konkurenty. 
 
Ing. Martin Puš – upozornil na střet zájmů, zdrží se hlasování 
 
RSDr. Ing. Otakar Ruml – vznikající organizace by měla v roce příštím i tom dalším financována 
z projektu (bude-li žádost podána), dále hovořil o možnostech financování organizace v letech 
následujících (upozornění na předpoklad schválení nového zákona o podpoře cestovního ruchu). 
Opětovně poukázal na vznik obdobných organizací v ostatních krajích ČR. 
 
Mgr. Martina Berdychová – nebylo řádně projednáno s destinačními společnostmi, žádá o odložení 
záležitosti, nebrání se jí, je však nutné důkladně projednat. 
 
RSDr. Ing. Otakar Ruml – opětovně upozornil na nutnost okamžitého vzniku organizace – v případě, 
že k 01.11.2013 nebude registrovaná na obchodním rejstříku, nebude moci podat žádost do ROP. 
 
Hlasování o protinávrhu Ing. Jana Sobotky: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  o d k l á d á  
 rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace "Královéhradecké centrum cestovního 

ruchu / Český severovýchod"  
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28. hlasování: 
PRO     18 
PROTI    15 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původním návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  p r o j e d n a l o  
 1. zřízení příspěvkové organizace "Královéhradecké centrum cestovního ruchu / Český 

severovýchod" dle důvodové zprávy 
 2. zřizovací listinu a financování příspěvkové organizace dle důvodové zprávy a přílohy č. 

1 a 2 
 3. přesun finančních prostředků ve výši 255.000,- Kč z běžných výdajů kapitoly 39- 

regionální rozvoj určených na poskytnutí dotace na provoz společnosti Revitalizace           
KUKS o.p.s na kapitolu 11 - cestovní ruch na poskytnutí příspěvku společnosti 
Královéhradecké centrum cestovního ruchu / Český severovýchod na úhradu 
provozních výdajů roku 2013 

 4. změnu rozpočtu, a to: snížení ostatních běžných výdajů kap. 39 - regionální rozvoj             
o 255.000,- Kč, snížení kap. 21 org. 9999 o 132.254,90 Kč, org. 7777 o 104.559,50 Kč, 
zvýšení kap. 11 – cestovní ruch pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci 
Královéhradecké centrum cestovního ruchu/Český severovýchod u příspěvků PO na 
provoz o 255.000,- Kč, u výdajů na kofinancování a předfinancování v běžných výdajích 
o 236.814,40 Kč 

II.  s c h v a l u j e  
 1. zřízení příspěvkové organizace "Královéhradecké centrum cestovního ruchu / Český 

severovýchod" dle důvodové zprávy 
 2. zřizovací listinu a financování příspěvkové organizace dle důvodové zprávy a přílohy č. 

1 a 2 
 3. přesun finančních prostředků ve výši 255.000,- Kč z běžných výdajů kapitoly 39- 

regionální rozvoj určených na poskytnutí dotace na provoz společnosti Revitalizace  
KUKS o.p.s na kapitolu 11 - cestovní ruch na poskytnutí příspěvku společnosti 
Královéhradecké centrum cestovního ruchu / Český severovýchod na úhradu 
provozních výdajů roku 2013 

 4. změnu rozpočtu, a to: snížení ostatních běžných výdajů kap. 39 - regionální rozvoj             
o 255.000,- Kč, snížení kap. 21 org. 9999 o 132.254,90 Kč, org. 7777 o 104.559,50 Kč, 
zvýšení kap. 11 – cestovní ruch pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci 
Královéhradecké centrum cestovního ruchu/Český severovýchod u příspěvků PO na 
provoz o 255.000,- Kč, u výdajů na kofinancování a předfinancování v běžných výdajích 
o 236.814,40 Kč 
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III.  u k l á d á  
 1. RSDr. Ing Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana, 

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 01.10.2013  

  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje,  
promítnout úpravu dle bodu II/4 do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na r. 
2013 

  termín: 09.09.2013  
  

 

 
28. hlasování: 
PRO     22 
PROTI    14 
ZDRŽEL SE    4 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 22. 
Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně - obec Kacákova Lhota  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje uskutečnil u příjemce dotace obce Kacálkova Lhota 
veřejnosprávní kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byl projekt „Kacálkova Lhota – oprava 
stávajícího chodníku“, na který byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje v roce 2012.  Kontrola byla zaměřena na plnění povinností příjemce 
dotace vyplývajících pro něho ze Smlouvy POV/2012/207/MZ/NEINV ze dne 31.05.2012. V rámci 
veřejnosprávní bylo zjištěno: 
- porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť 

zadavatel nestanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, v zadávací dokumentaci uvedl 
zadavatel hodnotící kriteria, která nebyla jasně, srozumitelně, transparentně stanovena – 
hodnotící kriteria neměla předem stanovená jasná pravidla hodnocení, nebyla zpracována 
metodika hodnocení; zadávací dokumentace nebo výzva neobsahuje požadavky na základní 
kvalifikační předpoklady, i přesto uchazeči sami, aniž by bylo zadavatelem požadováno, 
dokládali některé kvalifikační předpoklady; dále nebyly formálně ani fakticky splněny další 
podmínky a požadavky, vycházející z citovaného zákona – např. neexistují písemnosti o 
nepodjatosti hodnotící komise. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel zásadním způsobem 
porušil ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů tím, že zejména netransparentním způsobem stanovil hodnotící kriteria; hodnocení 
nabídek nebylo v souladu se stanovenými kritérii, zejména pak nebylo dodrženo základní 
kriterium, tj. ekonomická výhodnost. Toto bylo prokazatelné v situaci, kdy daňový subjekt 
uzavřel smlouvu o dílo s uchazečem, který předložil nabídku o cca 100 tis. Kč vyšší, než byla 
nejnižší nabídková cena. 
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- porušení povinnosti vést odděleně analyticky použití dotace na akci, neboť daňový subjekt byl 
dle čl. IV. odst. 3 uzavřené Smlouvy povinen v účetnictví vést analyticky transakce, týkající se 
použití dotace. Kontrolou bylo zjištěno, že daňový subjekt uvedenou podmínku nesplnil, použití 
dotace nebylo v účetnictví vedeno odděleně, čímž došlo k porušení výše uvedeného ustanovení 
Smlouvy, a tím i k porušení rozpočtové kázně.  

 
Obec Kacálkova Lhota (příjemce dotace) tímto porušila rozpočtovou kázeň v celkové výši 
poskytnuté dotace, tj. v částce 716.106,- Kč (sankce za porušení zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve výši 358.053,- Kč a nevedení odděleného účetnictví použití dotace, taktéž sankce ve 
výši 358.053,- Kč).  
 
Z charakteru porušení rozpočtové kázně je ekonomickým odborem krajského úřadu doporučeno 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout: 

- odvod za nevedení analytické evidence použití dotace ve výši 358.053,- Kč, 
- a dále z odvodu za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek částku 179.027,- Kč, 

(zbývající část ponechaná obci k úhradě ve výši 179.026,- Kč je považována za dostatečnou 
sankci za výše uvedené porušení rozpočtové kázně). 

Celkem z odvodu je tedy doporučeno z odvodu prominout obci Kacálkova Lhota částku                 
537.080,- Kč. 
 
Dle ust. § 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, je porušitel rozpočtové kázně povinen za prodlení s odvodem uhradit penále. 
V souladu s tímto ustanovením zákona bylo příjemci dotace vyměřeno platebním výměrem penále 
za porušení rozpočtové kázně, které činí 227.722,- Kč. S ohledem na to, že příjemce dotace se 
v minulosti nedopustil porušení rozpočtové kázně je Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
doporučeno prominout penále v plné výši.  
 
Rozprava: 
 
Ing. Josef Táborský podal pozměňující návrhu usnesení v části II/1 schvaluje: 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
II.  s c h v a l u j e  
 1. Prominutí částky 644.450,- Kč z celkové částky odvodu za porušení rozpočtové kázně ve 

výši 716.106,- Kč. Prominutý odvod odpovídá 90 % z částky odvodu za porušení rozpočtové 
kázně. Prominutá částka je poskytnuta v režimu de minimis. 
 

Hlasování o návrhu usnesení pozměněném Ing. Táborským: 
30. hlasování: 
PRO     29 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/423/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 1. Žádost o prominutí odvodu obce Kacákova Lhota, které byl vyměřen odvod za porušení 

rozpočtové kázně platebním výměrem č.j. 12590/EK/2013 ze dne 08.07.2013. 
 2. Žádost obce Kacákova Lhota o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

souvisejícího s výše uvedeným odvodem. Penále bylo vyměřeno platebním výměrem č.j. 
12591/EK/2013 ze dne 22.07.2013. 

II.  s c h v a l u j e  
 1. Prominutí částky 644.450,- Kč z celkové částky odvodu za porušení rozpočtové kázně ve 

výši 716.106,- Kč. Prominutý odvod odpovídá 90 % z částky odvodu za porušení rozpočtové 
kázně. Prominutá částka je poskytnuta v režimu de minimis. 

 2. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 227.722,- Kč. Prominutá částka 
bude poskytnuta v režimu de minimis. 

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

informovat příjemce dotace o usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o prominutí 
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

 termín: 31.10.2013  
   

 
 
K bodu 23. 
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 dotace 
z globálních grantů Královéhradeckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost: 

• ONLINE jazyky – angličtina online pro samouky, s.r.o., 
• Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 

o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.  Odvody a penále byly příjemcům 
vyměřeny na základě zjištění při administrativních kontrolách monitorovacích zpráv grantových 
projektů. Z důvodu zachování rovného přístupu k promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně 
grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je použit 
Sazebník doporučené výše možného prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl 
schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. U obou výše uvedených příjemců dotace je 
navrženo prominutí odvodu ve výši 90 %. 
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31. hlasování: 
PRO     34 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/424/2013 
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 příloh č. 1 - 4 

důvodové zprávy  
 1. ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. 
 2. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
II.  s c h v a l u j e  
 1. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  a) ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. ve výši 528.000,- Kč. Částka bude 

prominuta v režimu de minimis. 
  b) Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 ve výši 8.100,- Kč. Částka bude prominuta v 

režimu de minimis 
 2. prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 
  a) ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. ve výši 333.300,- Kč. Částka bude 

prominuta v režimu de minimis. 
  b) Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 ve výši 1.206,-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 ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o., Základní škola, 
Trutnov, V Domcích 488 o usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o prominutí 
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. 

 termín: 31.10.2013  
   

 
 
K bodu 24. 
Informace o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK - projekt Podpora přírodovědného a 
technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/338/2013 bylo schváleno předložení žádosti o 
finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do výzvy č. 44 
v oblasti podpory 1.1 na individuální projekt s názvem „Podpora přírodovědného a technického 
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vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. V rámci tohoto usnesení bylo schváleno též předfinancování 
projektu. 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje nyní předloženo na vědomí vyrozumění Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR o schválení výše uvedené žádosti Královéhradeckého kraje o 
finanční podporu na individuální projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Královéhradeckém kraji“. Současně Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena 
informace o předfinancování projektu ve výši 20.000.000,- Kč. 
 
32. hlasování: 
PRO     33 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/425/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 01/44/1.1/2013 z OP VK - projekt č. 

CZ.1.07/1.1.00/44.0001 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v 
Královéhradeckém kraji 

 2. předfinancování projektu ve výši 20.000.000,- Kč (kapitola 21/org 9999) průběžně po 
dobu realizace (8/2013 - 6/2015) 

II.  s c h v a l u j e  
 rozdělení finančních prostředků na předfinancování pro partnery projektu Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 
 
K bodu 25. 
Návrh změny názvu Střediska amatérské kultury Impuls  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Středisko amatérské kultury Impuls je od roku 2003 příspěvkovou organizací zřizovanou 
Královéhradeckým kraje. Vzniklo v roce 1990 z Okresního kulturního střediska, jehož hlavní 
činností byla kulturně výchovná a vzdělávací činnost, metodika práce s mládeží a podpora zájmově 
umělecké činnosti. V současné době je hlavní posláním organizace vytvářet podmínky pro rozvoj 
umělecké tvorby dětí, mládeže i dospělých a podílet se na zkvalitnění nabídky pro aktivní využívání 
volného času. Ředitelka této příspěvkové organizace se obrátila na svého zřizovatele 
(Královéhradecký kraj) s návrhem změny názvu organizace s odůvodněním, že současný název ne 
zcela vystihuje zaměření a činnost organizace a je zavádějící z hlediska komunikace s veřejností, 
s médii i ostatními partnery. Od střediska totiž lidé zpravidla očekávají zprostředkování kulturních 
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zážitků – koncertů, divadelních představení apod. Smyslem a hlavním úkolem organizace je však 
podporovat zájem dětí i dospělých o vlastní osobnostní a umělecký rozvoj. Problematickým 
v názvu společnosti se jeví též pojem „amatérský“. V současném názvu organizace není také 
uvedeno sídlo, tak jako tomu je v případě ostatních kulturních institucí. 
 
Z výše uvedených důvodů je tedy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podán ke schválení 
návrh změny názvu organizace „Středisko amatérské kultury Impuls“ na nový název „Impuls 
Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit“. Název bude v případě jeho schválení 
zapsán v obchodním rejstříku a zřizovací listině organizace. 
  
33. hlasování: 
PRO     33 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/426/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 1. změnu názvu příspěvkové organizace Středisko amatérské kultury Impuls na nový název: 

"Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit" 
 2. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko amatérské kultury Impuls 
II.  u k l á d á  
 RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje  

realizaci přijatého usnesení 
 termín: 30.09.2013  

   

 
 
K bodu 26. 
Prohlášní Letter of Comfort – potvrzení ke smlouvě o kontokorentním úvěru společnosti 
Centrum evropského projektování a.s.  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Centrum evropského projektování a.s. má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí kontokorentního 
úvěru s Komerční bankou a. s. Úvěr je poskytován do výše 5 mil. Kč a slouží k zajištění splatnosti 
všech faktur a mzdových nákladů včas, tedy k překlenutí časového rozdílu mezi platbami Centra 
evropského projektování a.s. a platbami od klientů, které jsou vázané na jednotlivé výzvy, etapy 
projektů apod. Úvěr je průběžně splácen. Vzhledem k ukončení platnosti výše uvedené smlouvy, 
dochází k její aktualizaci formou dodatku. Komerční banka a.s. požaduje po Centru evropského 
projektování a.s. jako formu zajištění svých pohledávek Prohlášení Letter of Comfort podepsané 
zakladatelem společnosti, tj. Královéhradeckým krajem.  
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Rozprava: 
 
Ing. Vladimír Derner – dotaz proč na Obchodním rejstříku ještě není závěrka společnosti za rok 
2012. 
 
Ing. Klára Dostálová přislíbila písemnou odpověď Ing. Dernerovi, Radou Královéhradeckého kraje 
při výkonu působnosti Valné hromady společnosti byla závěrka společnosti schválena. 
 
34. hlasování: 
PRO     34 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/427/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 podpis prohlášení Letter of Comfort ke smlouvě o kontokorentním úvěru Centra evropského 

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

podepsat prohlášení Letter of Comfort ke smlouvě o kontokorentním úvěru Centra 
evropského projektování a.s. 

 termín: 09.09.2013  
   

 
 
K bodu 27. 
Schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Centrum EP za rok 2012  
 
Předkladatel  
RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena informace o výsledku hospodaření příspěvkové 
organizace Královéhradeckého kraje Centrum EP p.o. za rok 2012. Hospodářský výsledek Centra EP 
p. o. za rok 2012 činí 523.000,35 Kč a společnost požádala Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
o převod tohoto hospodářského výsledku ve výši 262.003,35 Kč do rezervního fondu organizace a 
ve výši 261.000,- Kč do fondu odměn organizace. 
 
35. hlasování: 
PRO     34 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/428/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
 hospodářský výsledek Centra EP za rok 2012 ve výši 523.003,35 Kč 
II.  s c h v a l u j e  
 převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace Centrum EP za rok 2012 ve výši 

262.003,35 Kč do rezervního fondu a ve výši 261.000,00 Kč do fondu odměn 
III.  u k l á d á  
 RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi,1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,  

zajistit realizaci přijatého usnesení 
 termín: 30.09.2013  

   

 
 
K bodu 28. 
Návrh záměru vypsání nabídkového řízení v autobusové dopravě v závazku veřejné služby pro 
období od začátku platnosti jízdního řádu 2016/2017 a schválení informace o nabídkovém řízení 
k uveřejnění  
 
Předkladatel  
Ing. Karel Janeček, 2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen k projednání záměr vypsání nabídkového řízení 
v autobusové dopravě v závazku veřejné služby pro období od začátku platnosti jízdního řádu 
2016/2017.  
 
V současné době má Královéhradecký kraj uzavřeny s autobusovými dopravci smlouvy o závazku 
veřejné služby na dobu do 31.12.2016. V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici byl přijat zákon 
č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který již 
nepřipouští další prodloužení stávajících smluv s autobusovými dopravci. Z důvodu nemožnosti 
prodloužení uvedených smluv je nezbytné, aby se Královéhradecký kraj připravil na potřebné další 
kroky související s uzavřením nových smluv dle závazných předpisů. Vzhledem k časové náročnosti 
celého procesu je již v současné době nutné zajistit zveřejnění informací o záměru vypsání 
předmětného nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské unie. Zveřejnění informace o 
záměru vypsání předmětného nabídkového řízení je přípravným krokem pro pozdější nabídkové 
řízení -  to bude možné nejdříve však za jeden rok od zveřejnění informace o záměru. K zahájení 
samotného nabídkového řízení tak dojde nejdříve v závěru roku 2014. Základní parametry 
nabídkového řízení budou v následujících měsících blíže konkretizovány a po jejich detailnějším 
zpracování předloženy ke schválení příslušnému orgánu Královéhradeckého kraje, tj. odůvodnění 
veřejné zakázky předloženo ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, zadávací 
podmínky ke schválení Radě Královéhradeckého kraje. Již nyní lze uvést, že na základě 
nabídkového řízení vzniknou Královéhradeckému kraji velké finanční závazky, fakticky ve výši 
očekávané roční nutné kompenzace za objednanou autobusovou dopravu vynásobené počtem let, 
na které bude nabídkové řízení vypsáno (předpoklad uzavření smluv na 8 – 10 let). Při současné 
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výši kompenzace se finanční objem nabídkového řízení při stávajícím rozsahu dopravy bude 
pohybovat v rozmezí 2,3 – 2,9 mld. Kč. Není však známa celá řada faktorů, které mohou výši 
kompenzace ovlivnit – vývoj cen vstupů, DPH, počet cestujících, rozsah zajišťované dopravní 
obslužnosti. 
 
Rozprava: 
 
František Vrabec informoval o projednání předloženého návrhu ve Výboru pro dopravu 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
36. hlasování: 
PRO     35 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/429/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 návrh záměru vypsání nabídkového řízení v autobusové dopravě v závazku veřejné služby pro 

období od začátku platnosti jízdního řádu 2016/2017 a schválení informace o nabídkovém 
řízení k uveřejnění 

II.  s c h v a l u j e  
 záměr vypsání nabídkového řízení v autobusové dopravě v závazku veřejné služby pro období 

od začátku platnosti jízdního řádu 2016/2017 a schválení informace o nabídkovém řízení k 
uveřejnění 

III.  u k l á d á  
 Ing. Karlu Janečkovi, 2. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje 

zajistit realizaci přijatého usnesení. 
 termín: 31.10.2013  

   

 
 
K bodu 29. 
Návrh na uzavření smlouvy o dotaci mezi Královéhradeckým kraje a městem Dvůr Králové nad 
Labem  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen k projednání návrh na poskytnutí účelové 
dotace městu Dvůr Králové nad Labem na akci „Výměna oken v objektu Léčebna zrakových vad ve 
Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 840“. Léčebna zrakových vad je zařízení začleněné do 
příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, 
umístěno je však v budově ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. Stáří této budovy je cca 
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100 let, původně byla součástí nemocnice, do současné doby se na budově prováděly jen 
nejnutnější opravy. Město Dvůr Králové nad Labem budovu pronajalo Sdružení ozdravoven a 
léčeben okresu Trutnov za nájem ve výši 50.000,- Kč s podmínkou, že příspěvková organizace kraje 
investuje do nejnutnějších oprav. Po dohodě zástupců města Dvůr Králové nad Labem, 
příspěvkové organizace kraje a krajskou radní pro zdravotnictví, byla projednána rekonstrukce 
budovy – výměna oken. Na nákladech rekonstrukce se budou podílet město Dvůr Králové nad 
Labem částkou 300.000,- Kč, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov p. o. částkou 
400.000,- Kč a Královéhradecký kraj částkou 300.000,- Kč. Součástí předloženého návrhu je též 
návrh na schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s městem 
Dvůr Králové nad Labem. 
 
37. hlasování: 
PRO     37 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/430/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 1. návrh na realizaci projektu s názvem „Výměna oken v objektu Léčebna zrakových vad ve 

Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 840“ dle důvodové zprávy 
 2. návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s 

městem Dvůr Králové nad Labem 
II.  s c h v a l u j e  
 1. navýšení rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013 v kapitálových výdajích 

o 300,0 tis. Kč za současného snížení kapitoly 50 - Fondu rozvoje a reprodukce odvětví 
zdravotnictví o 300,0 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy 

 2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s městem Dvůr Králové 
nad Labem 

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

promítnout úpravy dle čl. II., odst. 1. přijatého usnesení do 4. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2013 

  termín: 09.09.2013  
  

 

 2. PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje 
podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

  termín: 30.09.2013  
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K bodu 30. 
Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o zaslání návrhu smlouvy o závazku 
veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2013  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Dne 17.06.2013 byla na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje předložena k projednání 
žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. o uzavření smlouvy o závazku veřejné 
služby a poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2013 ve výši 10 mil. Kč. Při projednávání této žádosti 
bylo obecně konstatováno, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy 
jedno zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči v příslušné spádové oblasti. V okrese 
Trutnov, okrese s největší rozlohou, největším počtem obyvatel a vysokou frekvencí turistů je 
zdravotní péče v současnosti zajištěna dokonce dvěma zdravotnickými zařízeními, a to  Oblastní 
nemocnicí Trutnov a.s. a Městskou nemocnicí, a.s. se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem. 
Současně bylo konstatováno s odvoláním na Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje, že 
Oblastní nemocnice Trutnov je schopna zajistit zdravotní péči i pro území Vrchlabska, tudíž se jeví 
jako neopodstatněné poskytnout vyrovnávací platbu Česko-německé horské nemocnici Krkonoše. 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje však na svém jednání dne 17.06.2013 přijalo usnesení 
ZK/6/322/2013, kterým rozhodlo, že se bude zabývat projednáním žádosti Česko-německé horské 
nemocnice Krkonoše až poté, co budou tímto subjektem doloženy podklady, ze kterých vyplývá 
nemocnicí požadovaná částka vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby. 
 
Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. následně doložila potřebné podklady, ze 
kterých stanovila požadovanou částku. V přiloženém průvodním dopise však jednatel společnosti 
navrhl ke zvážení navýšení původně požadované částky z 10 mil. Kč o dalších 5 mil. Kč, tj. celkem 
na 15 mil. Kč. Navýšení částky zdůvodňuje požadavkem na úhradu vyrovnávací platby za veřejnou 
službu v oboru gynekologicko-porodnickém a oddělení dětském.  
 
Rada Královéhradeckého kraje projednala na svém jednání dne 26.08.2013 podklady doložené 
Česko-německou horskou nemocnicí Krkonoše s.r.o. a obě navržené varianty řešení uvedené 
žádosti – variantu uzavření smlouvy o závazku veřejné služby s Česko-německou horskou 
nemocnicí Krkonoše s.r.o. a variantu neuzavření smlouvy o závazku veřejné služby s Česko-
německou horskou nemocnicí Krkonoše s.r.o.  
 
Rada Královéhradeckého kraje přijala dne 26.08.2013 usnesení, ve kterém vyjádřila svůj nesouhlas 
s uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby s Česko-německou horskou nemocnicí Krkonoše 
s.r.o. a doporučila Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neschválit uzavření této smlouvy a tím 
též neposkytnout vyrovnávací platbu za plnění závazku veřejné služby na rok 2013 Česko-německé 
horské nemocnici Krkonoše s.r.o. 
 
38. hlasování: 
PRO     32 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    6 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/431/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
 podklady k žádosti Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. na základě rozhodnutí 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/6/322/2013 
II.  n e s c h v a l u j e  
 uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 

plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a Česko-německou horskou 
nemocnicí Krkonoše, s.r.o. 

III.  u k l á d á  
 PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje 

informovat Česko-německou horskou nemocnici Krkonoše, s.r.o., o přijatém usnesení 
 termín: 30.09.2013  

   

 
 
K bodu 31. 
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013  
 
Předkladatel  
PharmDr. Jana Třešňáková, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na navýšení vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby jednotlivým nemocnicím Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. Hlavním důvodem navýšení je finanční stabilizace nemocnic. 
Přerozdělené finanční prostředky budou sloužit k pokrytí jejich ztrátového hospodaření a vylepšení 
jejich platební bilance. Nemocnice sice odpovědně přistoupily k nastavení úsporného hospodaření, 
avšak vliv nové úhradové vyhlášky má ohromný propad ve výnosech nemocnic oproti roku 2012, 
nemocnice za 1. pololetí roku vytvořili ztrátu ve výši 54.296 tis. Kč. Všechna opatření, která 
jednotlivá vedení nemocnic uskutečňují, jsou již hraniční (včetně propouštění zaměstnanců) a 
vedou ke zhoršování zabezpečování zdravotní péče v Královéhradeckém kraji. Z výše uvedených 
důvodů je Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh na navýšení vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby pro rok 2013 následovně: 

• Oblastní nemocnice Náchod a.s. o 27.578 tis. Kč, 
• Oblastní nemocnice Jičín a.s. o 5.944 tis. Kč, 
• Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o 6.934 tis. Kč, 
• Městská nemocnice a.s. o 4.544 tis. Kč. 

 
39. hlasování: 
PRO     38 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/432/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 návrh na navýšení vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2013 u 

zdravotnických akciových společností dle důvodové zprávy 
II.  s c h v a l u j e  
 navýšení vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2013 u Oblastní 

nemocnice Náchod a.s. o 27.578 tis. Kč, u Oblastní nemocnice Jičín a.s. o 5.944 tis. Kč, u 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o 6.934 tis. Kč a u společnosti Městská nemocnice, a.s. o 
4.544 tis. Kč 

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

promítnout tyto změny do 4. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 
  termín: 09.09.2013  

  

 

 2. PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje  
zajistit realizaci přijatého usneseni 

  termín: 30.11.2013  
  

 

 
 
K bodu 32. 
Návrh na poskytnutí účelových dotací na rok 2013 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).  
 
Předkladatel  
Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na poskytnutí účelových 
dotací z finančních prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje kapitoly 9 – odvětví 
volnočasových aktivit takto. Předložený návrh byl projednán Výborem pro sport, tělovýchovu a 
volnočasové aktivity. 
 
40. hlasování: 
PRO     35 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/433/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uvedené v důvodové zprávě 
II.  s c h v a l u j e  
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 poskytnutí dotací z finančních prostředků kapitoly 9. (volnočasové aktivity) vč. návrhů smluv: 
 1. Českému svazu kin-ballu (IČ: 22846891) na účast na Světovém poháru v Kin-ballu 2013 v 

belgickém Liege ve výši 50.000,- Kč, 
 2. Okresní organizaci ČSTV Hradec Králové (IČ: 00435732) na provoz Okresní organizace ČSTV 

Hradec Králové v roce 2013 ve výši 60.000,- Kč, 
 3. Okresní organizaci ČSTV Jičín (IČ: 00435759) na provoz Okresní organizace ČSTV Jičín v 

roce 2013 ve výši 60.000,- Kč, 
 4. Okresnímu sdružení sportovních svazů a T.J. ČSTV Náchod (IČ: 00435767) na provoz 

Okresního sdružení sportovních svazů a T.J. ČSTV Náchod v roce 2013 ve výši 60.000,- Kč, 
 5. Sportovnímu sdružení ČSTV Rychnov n. Kn. (IČ: 00435783) na provoz Sportovního sdružení 

ČSTV Rychnov n. Kn. v roce 2013 ve výši 60.000,- Kč, 
 6. Tělovýchovné a sportovní unii Trutnovska (IČ: 00435813) na provoz Tělovýchovné a 

sportovní unie Trutnovska v roce 2013 ve výši 60.000,- Kč. 
III.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu II. tohoto usnesení 
 termín: 31.10.2013  

   

 
 
K bodu 33. 
Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2013  
 
Předkladatel  
Mgr. Táňa Šormová, členka Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena na vědomí informace o úpravách rozpočtu 
ukazatelů státních účelových dotací pro školy a školská zařízení pro rok 2013. Současně předložen 
ke schválení návrh změny ukazatelů financovaných z rozpočtu kraje včetně úpravy ukazatelů 
financování příspěvkových organizací školství zřízených krajem. 
 
41. hlasování: 
PRO     38 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/434/2013 
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. 2013 v rozpočtu odvětví 

školství dle důvodové zprávy a tab. č. 1 - 4 a 5.a přílohy 
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II.  s c h v a l u j e  
 zvýšení ukazatelů příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím školství o 5.951,2 tis. Kč, 

zvýšení investiční dotace PO z kap. 14 o 225,0 tis. Kč, snížení ostatních běžných výdajů odvětví 
školství o 6.354,2 tis. Kč, snížení příjmů z odvodů z investičních fondů příspěvkových 
organizací o 178,0 tis. Kč dle tab. č. 5.a, 5.b přílohy usnesení 

III.  u k l á d á  
 1. Mgr. Táně Šormové, člence Rady Královéhradeckého kraje, 

informovat ředitele organizací o výsledku projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého 
kraje 

  termín: 20.09.2013  
  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje, 
promítnout úpravy dle bodu II. do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 
2013 

  termín: 09.09.2013  
  

 

 
 
K bodu 34. 
Změna č. 28/2013 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Změna č. 28/2013 Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Vypracovaný návrh čítá celkem 4 dílčí změny, a to: 

•  Rtyně v Podkrkonoší – návrh postupného rozšíření kanalizace do dalších částí města i 
mimo vyčleněnou aglomeraci; 

•  Čermná  - v obci se navrhuje stávající systém splaškové kanalizace rozšířit na celé území 
obce, 

•  Krchleby – posílení stávajícího vodovodu, 
•  Kněžnice – postupná realizace splaškové kanalizace. 

 
42. hlasování: 
PRO     36 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/435/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 změnu č. 28/2013 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje dle přílohy 

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

zajistit realizaci přijatého usnesení 
 termín: 31.10.2013  

   

 
 
K bodu 35. 
Prominutí vrácení části dotace městu Jičín  
 
Předkladatel  
Ing. Jan Tippner, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Město Jičín obdrželo na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
ZK/30/2177/2012 investiční dotaci ve výši 750.000,- Kč na realizaci stavby „Vodovod Robousy –              
IV. etapa“. Kontrolou závěrečné zprávy a vyúčtování projektu bylo zjištěno, že část nákladů 
projektu ve výši 233.775,- Kč byla příjemcem zaúčtována a uhrazena mimo závazný termín 
realizace projektu stanovený smlouvou o poskytnutí dotace. Tuto část nákladů nelze tedy zahrnout 
do uznatelných nákladů projektu a příjemce dotace je tímto povinen dle podmínek dotační 
smlouvy vrátit adekvátní část dotace ve výši 178.2109,- Kč. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
předložena žádost města Jičín o prominutí vrácení uvedené části dotace. K pochybení došlo 
neúmyslně, vinou nesprávné interpretace podmínek dotační smlouvy. 
 
43. hlasování: 
PRO     35 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/436/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 městu Jičín prominutí vrácení části dotace ve výši 178.219,- Kč na projekt „Vodovod Robousy 

– IV.etapa“ dle důvodové zprávy 
II.  u k l á d á  
 Ing. Janu Tippnerovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,  

informovat žadatele – město Jičín o přijatém usnesení 
 termín: 30.09.2013  
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K bodu 36. 
Návrh na zpracování aktualizace Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na zadání zpracování 
Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje a Akčního plánu v celém rozsahu 
textových a grafických částí. Povinnost zpracování energetické koncepce ukládá zákon                     
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Krajská koncepce vychází ze Státní energetické koncepce a 
kraj je povinen ji aktualizovat minimálně 1x za 4 roky. Poslední aktualizace Krajské energetické 
koncepce proběhla v roce 2009. Předpokládaná celková částka aktualizace uvedené koncepce, 
včetně vyhodnocení stávajícího Akčního plánu a vypracování nového je 1,5 mil. Kč 
 
44. hlasování: 
PRO     38 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/437/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 návrh zpracovat aktualizace Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje a 

Akčního plánu v celém rozsahu textových a grafických částí (financování z rozpočtu pro rok 
2014) 

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

realizovat přijaté usnesení 
 termín: 30.09.2014  

   

 
 
K bodu 37. 
Návrh na schválení Smlouvy o sdružení zadavatelů mezi Královéhradeckým krajem a městem 
Dvůr Králové nad Labem  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení Smlouva o sdružení zadavatelů 
mezi Královéhradeckým krajem a městem Dvůr Králové nad Labem. Účelem sdružení zadavatelů je 
společné zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci ke společné zamýšlené stavební akci 
„II/299 Dvůr Králové nad Labem – MOK U oční školy“. Smlouva obsahuje ujednání, která jsou spíše 
koordinačního charakteru, například odsouhlasení zadávací dokumentace, způsob jmenování 
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společných komisí, apod. Obsahuje rovněž ustanovení, že na základě návrhu společné hodnotící 
komise si každý zadavatel uzavře smlouvu s vítězným uchazečem samostatně. 
 
45. hlasování: 
PRO     39 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/438/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 návrh na společný postup Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové nad Labem při 

zadávání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci ke stavební akci "II/299 - Dvůr Králové 
nad Labem - MOK U oční školy" 

II.  s c h v a l u j e  
 Smlouvu o sdružení zadavatelů mezi Královéhradeckým krajem a městem Dvůr Králové nad 

Labem, upravující společný postup při zadávání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci 
k předmětné stavební akci, ve znění dle přílohy 

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

podepsat Smlouvu o sdružení zadavatelů dle bodu II. tohoto usnesení 
 termín: 30.09.2013  

   

 
 
K bodu 38. 
Významné veřejné zakázky k projektům dopravní infrastruktury v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod zveřejnila informaci o plánované výzvě na 
projekty silniční dopravní infrastruktury, s cílem podpory „modernizací regionální silniční sítě silnic 
II. a III. třídy zvýšit kvalitu dopravního spojení uvnitř regionu a jeho připojení na nadregionální 
dopravní síť“. Rada Královéhradeckého kraje schválila usnesením RK/19/691/2013 Seznam 
podporovaných projektů silnic a mostů do výzvy Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. U projektů, 
jejichž předpokládaná hodnota stavebních prací překračuje 50 mil. Kč bez DPH, se jedná o 
významnou veřejnou zakázku, odůvodnění takové veřejné zakázky podléhá schválení 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením ZK/6/340/2013 odůvodnění 
významných veřejných zakázek k prvním třem projektům. V rámci aktualizace a kontroly 



8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
09.09.2013 

51 

stavebních projektů bylo zjištěno, že u projektu „III/3161 Kostelec nad Orlicí, přeložka“ je 
předpokládaná hodnota stavebních prací po revizi vyšší, než hodnota, která byla uvedena do 
odůvodnění veřejné zakázky schválené usnesením ZK/6/340/2013. S ohledem na popsaný vývoj je 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena revokace původního usnesení – konkrétně 
přílohy č. 2 důvodové zprávy usnesení ZK/6/340/2013, v upraveném odůvodnění veřejné zakázky 
na stavební práce k projektu „III/3161 Kostelec nad Orlicí, přeložka“ je předpokládaná maximální 
hodnota zakázky navýšena na 66 mil. Kč bez DPH (původně byla uvedena hodnota 50,4 mil. Kč bez 
DPH). 
 
Současně v závislosti na pokračující přípravu projektů jsou Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
předložena další odůvodnění významných veřejných zakázek, a to k projektům: 

• „II/300 Dachovy – Miletín“, 
• „II/300 Dvůr Králové nad Labem“, 
• „II/304 Velká Jesenice – průtah“, 
• „II/304 hranice okresů TU-RK, část 2.“, 
• „II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu“. 

 
46. hlasování: 
PRO     37 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/439/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  r e v o k u j e  
 usnesení č. ZK/6/340/2013 ze dne 17. 6. 2013 v části Příloha č. 2 důvodové zprávy

nové znění Přílohy č. 2 důvodové zprávy usnesení č. ZK/6/340/2013 je přílohou č. 7 důvodové 
zprávy tohoto usnesení 

II.  s c h v a l u j e  
 odůvodnění významných veřejných zakázek dle § 156 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky na stavební práce k projektům:  
1) II/300 Dachovy - Miletín 
2) II/300 Dvůr Králové nad Labem 
3) II/304 Velká Jesenice - průtah 
4) II/304 hranice okresů TU-RK, část 2. 
5) II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu 
dle přílohy č. 1-5 důvodové zprávy 

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

zajistit realizaci přijatého usnesení 
 termín: 28.02.2014  
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K bodu 39. 
Poskytnutí účelových finančních prostředků na pořízení dovybavení sociálních zařízení a retro 
učeben a AV techniku uživateli Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682  
 
Předkladatel 
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na poskytnutí účelových 
finančních prostředků na dovybavení sociálních zařízení a retro učeben a AV techniky                   
Gymnáziu J. K. Tyla, Hradec Králové, v celkové výši 1.305.000,- Kč. V současné době probíhá 
rekonstrukce gymnázia J. K. Tyla, která je realizována Královéhradeckým krajem a 
spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Součástí této 
rekonstrukce však není úprava vybavení interiérů (sociální zařízení, retro učebny, AV technika) a 
některé další stavební požadavky uživatele, tj. gymnázia. Rada Královéhradeckého kraje usnesením 
RK/15/527/2013 schválila záměr vypsat veřejnou zakázku na pořízení interiérů.  
 
47. hlasování: 
PRO     36 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/440/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 v rámci kapitálových výdajů kap. 21 zvýšení prostředků na kofinancování a předfinancování 

pro odvětví školství na poskytnutí těchto účelových finančních prostředků Gymnáziu J. K. Tyla, 
Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 ve výši 1.305.000,- Kč na pořízení dovybavení sociálních 
zařízení a retro učeben a AV techniku dle důvodové zprávy za současného snížení prostředků 
kap. 21 org.7777/90. 

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

promítnout úpravu do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2013 
  termín: 09.09.2008  

  

 

 2. Ing. Janu Zachovalovi, vedoucímu odboru investic 
realizovat přijaté usnesení 

  termín: 30.09.2013  
  

 

 3. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 
převést případné nevyčerpané uvolněné finanční prostředky zpět na kap. 21 (7777/90) 

  termín: 31.12.2013  
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K bodu 40. 
Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh na schválení aktualizace celkových výdajů 
projektů a finančních limitů – jedná se o úpravu stávajících hodnot na základě aktuálního vývoje 
projektů, doplnění údajů o nové realizované, či připravované projekty, vyčlenění již finančně 
ukončených projektů. 
 
48. hlasování: 
PRO     37 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/441/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 aktualizaci celkových výdajů projektů a závazné finanční limity pro poskytování dotací v 

jednotlivých případech dle přílohy č. 1 důvodové zprávy na předfinancování, kofinancování a 
úhradu nezpůsobilých výdajů z vratek předfinancování na kapitole 21 (org9999) a z rezervy na 
kapitole 21 (org7777) 

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

zajistit realizaci přijatého usnesení 
 termín: 31.12.2013  

   

 
 
K bodu 41. 
Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí a zařazení nových akcí v rámci 
schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 – odvětví 
doprava  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení změna financování jmenovitých 
akcí a zařazení nových akcí v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce 
Královéhradeckého kraje pro odvětví doprava v roce 2013. 
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49. hlasování: 
PRO    39 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/442/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 změnu financování jmenovitých akcí a zařazení nových akcí v rámci schváleného limitu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví doprava v roce 2013 dle důvodové 
zprávy a přílohy 

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

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 31.12.2013  

  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 
promítnout úpravu rozpočtu dle bodu I a přílohy usnesení do čtvrté změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pro rok 2013 

  termín: 09.09.2013  
  

 

 
 
K bodu 42. 
Návrh na schválení navýšení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro 
rok 2013 - odvětví zdravotnictví  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na navýšení limitu Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví v roce 2013 na akci 
„Centralizace pracovišť sterilizace a výstavba kompresorové a vakuové stanice v Oblastní 
nemocnici Rychnov nad Kněžnou, a.s.“. Tato akce byla schválena usnesením Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ZK/4/202/2013 s celkovými rozpočtovými náklady 6.900,0 tis. Kč. 
Rozpočet Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví pro rok 
2013 je nutné navýšit o 4.500,0 tis. Kč. 
 
50. hlasování: 
PRO     39 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/443/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 navýšení rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví 

zdravotnictví pro rok 2013 o 4.500,0 tis. Kč, na akci ZD/13/434 Centralizace pracovišť 
sterilizace a výstavba kompresorové a vakuové stanice v Oblastní nemocnici Rychnov nad 
Kněžnou a. s. a to snížením nerozdělené rezervy Fondu rozvoje a reprodukce pro rok 2013 
(viz důvodová zpráva a příloha) - následujícím způsobem: 
UZ 41 ORG. 00 KAP. 50 PAR. 6409 POL. 6901 - 4.500,0 tis. Kč 
UZ 15 ORG. 94 KAP. 50 PAR. 3522 POL. 6121 4.500,0 tis. Kč 
Případná finanční úspora z výše uvedené akce bude převedena zpět na nerozdělenou rezervu 
Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. 

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

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 07.10.2013  

  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 
zapracovat úpravu rozpočtu dle bodu I do čtvrté změny rozpočtu Královéhradeckého kraje 
pro rok 2013 

  termín: 09.09.2013  
  

 

 
 
K bodu 43. 
Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 – odvětví zdravotnictví  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení další část návrhu změny rozpočtu 
Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví v roce 2013. Tato 
část je zaměřena především na částečné finanční pokrytí požadavků zdravotnických zařízení 
k naplnění podmínek vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR o požadavcích minimálního 
technického a věcného vybavení zdravotnických zařízení. 
 
51. hlasování: 
PRO    38 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/444/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 změnu financování jmenovitých akcí odvětví zdravotnictví, v rámci schváleného limitu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví v roce 2013 
(viz důvodová zpráva a příloha) 

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

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 09.10.2013  

  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 
promítnout úpravu rozpočtu dle bodu I a přílohy usnesení do čtvrté změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pro rok 2013 

  termín: 09.09.2013  
  

 

 
 
K bodu 44. 
Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2013 – odvětví sociální věci  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení změna financování jmenovitých 
akcí odvětví sociálních věcí v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce 
Královéhradeckého kraje pro odvětví sociální věci v roce 2013. Navrhuje se zrušení již schválené 
akce „Domov důchodců Hradec Králové – Rekonstrukce velkého výtahu“ s rozpočtovými náklady 
1.700,0 tis. Kč a zařazení akce nové „Domov důchodců Hradec Králové – Vybudování evakuačního 
výtahu pro budovy Y“ s rozpočtovými náklady 3.000,0 tis. Kč. Navýšení o 1.300,0 tis. Kč oproti 
původně plánovaným prostředkům na rekonstrukci bude zajištěno úsporou na akci „Výstavba a 
rekonstrukce Domova Dolní zámek na zvláštní režim“. 
 
52. hlasování: 
PRO     37 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ ZK/8/445/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 změnu financování jmenovitých akcí odvětví sociálních věcí, v rámci schváleného limitu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví sociální věci v roce 2013 
(viz důvodová zpráva a příloha) 

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

zajistit realizaci přijatého usnesení 
  termín: 09.10.2013  

  

 

 2. Ing. Josefu Táborskému, členu Rady Královéhradeckého kraje 
promítnout úpravu rozpočtu dle bodu I a přílohy usnesení do čtvrté změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pro rok 2013 

  termín: 09.09.2013  
  

 

 
 
K bodu 45. 
Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a 
reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2013, odvětví školství - 4. a 5. úprava  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení úprava rozpočtu, zařazení a 
změna financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 
odvětví školství v roce 2013. Úprava Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje odvětví 
školství spočívá v navýšení o 200 tis. Kč pro Střední školu gastronomie a služeb, Nová Paka na 
dofinancování akce „Reko kotelny“. 
 
53. hlasování: 
PRO     38 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/446/2013 
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 

2013 investiční transfery o částku 200 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Střední škola 
gastronomie a služeb, Nová Paka a o stejnou částku 200 tis. Kč snížení rezervy FRR - 
nerozděleno na odvětví 
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 2. zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce 
Královéhradeckého kraje v odvětví školství v roce 2013 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 4. změny Rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 
2013 

  termín: 09.09.2013  
  

 

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

  termín: 27.09.2013  
  

 

 
 
K bodu 46. 
Vliv financování akce Modernizace a dostavba ON Náchod na rozpočet Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena informativní zpráva o vlivu financování akce 
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ na rozpočet Královéhradeckého kraje. 
 
Rozprava: 
 
Ing. Petr Kebus – informoval o projednání bodů č. 46 – 49 ve Výboru finančním Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
Ing. Martin Puš se dotazoval, jak se vyvíjí financování odvětví zdravotnictví, v letošním roce a jaký 
je výhled na nejbližší léta. 
 
PharmDr. Jana Třešňáková sdělila, že příspěvkové organizace odvětví zdravotnictví budou dle 
dosavadních výsledků hospodařit beze ztrát, nemocnice pod Zdravotnickým holdingem 
Královéhradeckého kraje a.s. budou na základě výsledků 1. poloviny roku 2013 a především díky 
dodatečné dotaci (schválené v bodě 31 – schválení vyrovnávacích plateb) sice ve ztrátě, ale 
v takové ztrátě, která by neměla ohrozit jejich základní jmění. 
 
Ing. Josef Táborský potvrdil, že odvětví zdravotnictví je pro krajský rozpočet stále velkým rizikem, je 
však třeba uvažovat dvojím směrem. Jedinou velkou investicí je Modernizace a dostavba Oblastní 
nemocnice Náchod, dalšími investicemi jsou pak technologická vybavení nemocnic, žádné další 
velké investice se v oblasti zdravotnictví neplánují. Rozpočet na roky následující počítá s rezervou 
pro odvětví zdravotnictví cca 50 mil. Kč na provozní výdaje, stále je však třeba provádět rázná 
opatření vedoucí k úsporám provozních výdajů ve zdravotnictví. 
 
PharmDr. Jana Třešňáková doplnila, že nemocnice začínají připravovat rozpočty na rok 2014. 
Uvedla, že prozatím nelze určit příjmovou část rozpočtu nemocnic – není známa úhradová vyhláška 
pro další rok. 
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Ing. Miloslav Plass 
Zhodnotil připravený materiál – je velice obecný, nelze z tohoto vyčíst, které rezorty rozpočtu kraje 
budou omezeny, kde bude uspořeno, jaké budou příjmy a z čeho, takto připravený materiál nelze 
schválit. 
 
Ing. Josef Táborský 
Reagoval na vystoupení Ing. Miloslava Plasse, popsal předpoklad příjmové části rozpočtu kraje. 
 
Ing. Vladimír Derner 
Hovořil o prioritách kraje v návaznosti na rozpočet. Z tohoto vyplývá, že jedinou prioritou kraje je 
odvětví zdravotnictví. Kraje přebrali odpovědnost za zdravotnictví od státu, toto odvětví nemají 
možnost plně finančně zabezpečit, neuvědomují si však, že díky této iniciativě nebudou schopny 
zabezpečit ostatní odvětví, za které jsou ze zákona odpovědny. 
 
Ing. Miloslav Plass reagoval na odpověď Ing. Táborského. 
 
Bc. Lubomír Franc reagoval na vystoupení Ing. Vladimíra Dernera. Hovořil o systému financování 
zdravotnictví, odpovědnosti a iniciativně krajů v této oblasti. 
 
Dále o systému financování oblasti zdravotnictví dále diskutovali Ing. Vladimír Derner a Ing. Josef 
Táborský. 
 
hlasování o předloženém návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
 informaci o vlivu financování akce „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ 

na rozpočet Královéhradeckého kraje včetně příloh 1 - 3 
 
54. hlasování: 
PRO     21 
PROTI      3 
ZDRŽEL SE  12 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 47. 
Návrh na rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje na roky 2014 - 2018  
 
Předkladatel  
Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení rozpočtový výhled 
Královéhradeckého kraje na roky 2014 – 2018.  
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Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá 
územním samosprávným celkům řídit svoje finanční hospodaření prostřednictvím ročního 
rozpočtu a rozpočtového výhledu. Dle tohoto zákona má výhled obsahovat souhrnné základní 
údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů; sestavuje se na základě uzavřených 
smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce, na který se 
sestavuje roční rozpočet.  
 
Předložený rozpočtový výhled je koncipován na 5 let (roky 2014 – 2018). Předchozí rozpočtový 
výhled byl schválen usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/10/586/2006 na období 
2007 – 2016. V uplynulých obdobích došlo k řadě změn, jejichž dopad se projeví v následujících 
letech, je tedy nutné rozpočtový výhled aktualizovat. Hlavním cílem tohoto rozpočtového výhledu 
je zabezpečení financování nezbytných výdajů a vytvoření zdrojů na splacení přijatých závazků.  
 
Ing. Josef Táborský požádal o doplnění důvodové zprávy – bodě n): „rozpočtový výhled na 
uvedené období nepočítá s přijímáním úvěru s výjimkou kofinancování projektů EU“ 
 
Rozprava: 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.  
Domnívá se, že rozpočtový výhled by měl obsahovat priority. Základní myšlenkou tohoto výhledu je 
shromáždit zdroje na projekt Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, s tím, že se 
uvažuje, že vše bude splaceno v roce 2021. Dotázal se však, z čeho zpracovatel usuzuje, že 
v ostatních odvětvích se výdaje zvyšovat nebudou. Sdělil, že tento sestavený rozpočtový výhled je 
značně optimistický. 
 
MUDr. Jiří Veselý 
Ve výdajové stránce rozpočtového výhledu kraje na pět let dopředu jsou určovány priority kraje – 
takto závažná věc zasluhuje hlubší projednání a hlubší analýzu, domnívá se, že toto je návrh vedení 
kraje – vedení kraje by si takovýto výhled mělo schvalovat samo, nepředkládat ke schválení opozici. 
 
Ing. Vladimír Derner 
Hovořil k výdajové části rozpočtového výhledu, je třeba vzít na vědomí, že provozní výdaje, které 
mohou být díky inflaci na zcela jiné úrovni. Hovořil o financování odvětví zdravotnictví – především 
investiční části. 
 
Ing. Josef Táborský 
Hovořil o financování odvětví zdravotnictví (vyjednávání nemocnic s pojišťovnami, Ministerstvem 
zdravotnictví), uvedl, že kraj veškerá vyjednávání nepodceňuje, je nutné naopak zintenzivnit 
vyjednávání, aby byl úspěšnější. Hovořil o úhradové vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, přípravě 
nové. Reagoval na výrok JUDr. Ing. Cogana, že rozpočtový výhled je optimistický. Vysvětlil nutnost 
tvorby rozpočtového výhledu kraje – úkol ze zákona. 
 
Mgr. Martina Berdychová 
Sdělila, že výhled rozpočtu v oblasti kultury příliš optimisticky nepůsobí. 
 
Ing. Josef Táborský 
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Opětovně se vrátil k problematice realizace či nerealizace projektu Modernizace a dostavba 
Oblastní nemocnice Náchod.  
 
Ing. Anna Maclová – dotaz k tabulce bilance příjmů a výdajů – požádala o zdůvodnění částky 
42.179 tis. Kč u kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje, v roce 2014. Dochází tam k navýšení rozpočtu 
oproti rozpočtované částce v roce 2013, kdy činí 38.874 tis. Kč. 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. – návrh usnesení – realizovat projekt Modernizace a dostavba 
Oblastní nemocnice Náchod za 0,5 mld. Kč. 
 
MUDr. Zdeněk Fink – navrátil se k diskutované problematice financování projektu Modernizace a 
dostavba Oblastní nemocnice Náchod – je nutné si uvědomit, že původně se v rozpočtu kraje 
počítalo s finančními prostředky z EU, které nyní rozpočtu kraje budou chybět. Záleží na filosofii a 
odlišnosti náhledu na tvorbu rozpočtu. 
 
MUDr. Jiří Veselý – navázal na vystoupení MUDr. Finka. Upozornil, že v rozpočtu lze nalézt i jiné 
cesty úspor. 
 
Ing. Vladimír Derner – technická připomínka – nebyl zodpovězen dotaz Ing. Anny Maclové 
 
Bc. Lubomír Franc sdělil, že na dotaz Ing. Anny Maclové bude zodpovězeno písemně do 30 dnů. 
Současně se dotázal JUDr. Ing. Cogana, zda podá návrhové komisi návrh usnesení, který přednesl. 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. sdělil, že posečká, zda bude předložený rozpočtový výhled kraje 
schválen, v případě, že ne, připraví svůj vlastní návrh rozpočtového výhledu Královéhradeckého 
kraje. 
 
Hlasování o původním návrhu včetně doplnění Ing. Táborského: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje na roky 2014 – 2018 včetně doplnění důvodové 

zprávy v bodě n): „rozpočtový výhled na uvedené období nepočítá s přijímáním úvěru 
s výjimkou kofinancování projektů EU“ 

 
55. hlasování: 
PRO     19 
PROTI    11 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
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K bodu 48. 
Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2013  
 
Předkladatel  
Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena informativní zpráva o čerpání rozpočtu 
Královéhradeckého kraje za 1. pololetí roku 2013.  
 
Hospodaření Královéhradeckého kraje k 30.06.2013 skončilo přebytkem 214,2 mil. Kč, rozpočet je 
schválen jako schodkový v celkovém objemu 993,7 mil. Kč (na časovou část roku tedy 496,9 mil. 
Kč), tento příznivý výsledek hospodaření byl ovlivněn zejména zatím nižším čerpáním výdajů, a tím 
i zapojením výsledku hospodaření z roku 2012, rovněž termíny splátek úvěrů jsou stanovena až na 
druhé pololetí letošního roku. 
 
56. hlasování: 
PRO     32 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    2 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/447/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
 čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2013 
 
 
K bodu 49. 
Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013  
 
Předkladatel  
Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložena ke schválení 4. změna rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2013.  
 
Celkový objem výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje po 4. změně je 9.616.979,7 tis. Kč. 
 
Rozprava: 
 
Mgr. Martina Berdychová – dotaz k důvodové zprávě položce 82 – zvýšení odvětví zastupitelstvo 
kraje, kde se mj. navyšují výdaje o 200 tis. Kč na komunikaci s veřejnosti v oblasti zdravotnictví; 
dále dotaz k původně avizovanému navýšení rozpočtu odvětví životního prostředí a zemědělství o 
10 mil. Kč určené na hospodaření v lesích. 
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Ing. Martin Puš – reakce na dotaz Mgr. Berdychové ohledně navýšení rozpočtu kapitoly životní 
prostředí a zemědělství o 10 mil. Kč určené na hospodaření v lesích; sdělil, že Výbor pro životní 
prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučil navýšit příspěvek na 
hospodaření v lesích v roce 2013 o 10 mil. Kč. V rozpočtu vyčleněná částka 7 mil. Kč pro tento účel 
byla již vyčerpána; řada žadatelů svou žádost do této doby nestihla podat, ze zkušeností v letech 
minulých lze očekávat, že bude v letošním roce podáno též okolo 200 - 250 žádostí, dle platných 
stanovených pravidel pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích neumožňují tato pravidla 
krácení žadatelů v případě, kdy nastane převis žádostí, dle těchto pravidel se vykrývají první 
žadatelé – domnívá se, že jde o neférové jednání, žadatelé, kteří zašlou svou žádost později 
nezískají žádné finanční prostředky, byť mají nárok stejně, jako žadatelé, kteří poslali žádost mezi 
prvními. V letech předchozích bývalo rozpočtováno na příspěvek na hospodaření v lesích vždy okolo 
20 mil. Kč, v letošním roce je tato částka značně ponížená. Uvedl, že v příštím roce, již tato situace 
nenastane, neboť budou stanovena nová pravidla pro poskytování příspěvků na hospodaření 
v lesích, která již budou umožňovat krácení jednotlivých žadatelů. Na základě uvedeného podal 
návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 navýšení kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje – příspěvky na 

hospodaření v lesích v roce 2013 o 10 mil. Kč; zdroj: navýšení daňových příjmů 
 
Bc. Lubomír Franc – reagoval na dotaz Mgr. Berdychové k důvodové zprávě – položce 
„zastupitelstvo kraje“ – 200 tis. Kč určené na komunikaci s veřejností v oblasti zdravotnictví – jedná 
se o pořizování televizních obrazovek do krajských nemocnic, na kterých budou promítány 
informační spoty o Královéhradeckém kraji a jeho činnosti. 
 
Ing. Josef Táborský – reakce na návrh Ing. Martina Puše na navýšení rozpočtu kapitoly životní 
prostředí a zemědělství – příspěvky na hospodaření v lesích - dotace není nároková; evropská 
směrnice toto dává formou doporučení a záleží na tom, jak jsou stanovena krajská pravidla pro 
rozdělování těchto dotací; je třeba se zaměřit též, jaká část dotace jde na „veřejné“ lesy, pro 
„soukromé“ (fyzické a právnické osoby) lesy – kraj také nekontroluje, jakou mají výtěžnost, jaké 
mají zisky; v dalším období by kraj měl podporovat obce, např. lesní komunikace.  
 
Mgr. Martina Berdychová – upozornila, že lesy plní společenskou funkci, Královéhradecký kraj má 
jedinečnou možnost alespoň částečně ovlivnit krajinný ráz a měl by toho využít a dotacemi žadatele 
podpořit. 
 
Dále Mgr. Martina Berdychová podala pozměňovací návrh usnesení – dotýkající se již dříve 
projednávané záležitosti podpory činnosti místních akčních skupin: 
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Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 včetně úpravy příloh usnesení 

č. 1 - 3, týkající se navýšení kapitoly 39 ve výdajové části o částku 2.250.000,- pro účelovou 
dotaci na podporu 15-ti MAS Královéhradeckého kraje a v příjmové části navýšení daňových 
příjmů o částku 2.250.000,- Kč a dále úpravy důvodové zprávy v bodu 71 - ponechat u 
dotačního fondu Královéhradeckého kraje, běžné výdaje na Program obnovy venkova ve 
výši 25 mil. Kč 

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

zařadit úpravy do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 
 termín: 09.09.2013  

   

 
 
Ing. Martin Puš – Výbor pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
chtěl poukázat na situaci, která vznikla na situaci v roce 2013 při poskytování příspěvků ha 
hospodaření v lesích, částečným pochybením může být i skutečnost, že nebylo dostatečně včas 
zareagováno na úpravu pravidel pro poskytování těchto příspěvků – i vzhledem k počátku nového 
volebního období. 
 
František Kinský – reagoval na vystoupení Ing. Josefa Táborského dotýkající se kontroly výtěžnosti a 
zisků za hospodaření v lesích u soukromých subjektů – uvedl, že soukromé subjekty vyvíjí svoji 
činnost na základě úplně stejných pravidel jako subjekty veřejné.  
 
Ing. Miloslav Plass – dotaz k důvodové zprávě k položce 37 – zvýšení výdajů pro odvětví školství na 
projekt „Stavební úpravy Gymnázia J. K. Tyla“ o 10.586,7 tis. Kč. Na základě informací předsedy 
Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kdy výbor prověřoval vícepráce, bylo 
prošetřeno, že se nejedná o vícepráce, ale navýšení rozpočtu odvětví školství z důvodu pochybení 
zadavatele, kteří chybovali ve výkazu výměr. Dotázal se, kdo připravoval uvedený výkaz výměr, kdo 
je zodpovědný za uvedené chyby a zda kraj spolupracuje s tímto odborníkem na přípravě dalších 
investičních akcí. V tomto případě může být ohrožena i dotace z EU z důvodu možného převýšení 
povoleného limitu na vícepráce. 
 
Ing. Jan Tippner – vyjádřil se k návrhu Ing. Puše na navýšení rozpočtu kapitoly 02 životní prostředí a 
zemědělství. 
 
Ing. Vladimír Derner sdělil informaci k šetření Výboru kontrolního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje v záležitosti víceprací spojených se „Stavebními úpravy Gymnázia J. K. 
Tyla“ – výsledky tohoto šetření dostanou členové zastupitelstva k dispozici na příštím jednání 
zastupitelstva kraje v měsíci říjnu. Dále hovořil o systému financování příspěvků na hospodaření 
v lesích – kraje dostávají finance na tyto příspěvky v rámci rozpočtového určení daní – upozornil, na 
fakt, že kraje finance na příspěvky na hospodaření v lesích vyšší, avšak nakládají s přidělenými 
financemi jinak, ve prospěch jiných odvětví. 
 
Ing. Klára Dostálová 
Podala informaci k projektu „Stavební úpravy Gymnázia J. K. Tyla“, projektovala jej společnost               
3Q PROJECT, a.s. pod vedením arch. Tušla, výkaz výměr prošel kontrolou již při samotném 
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výběrovém řízení, společnost PRIMA podala velmi nízkou cenu, i přesto byla nabídka dle požadavků 
splněna, hovořila o následných vícepracích spojených se stavebními úpravami Gymnázia J. K Tyla. 
 
Ing. Josef Táborský 
Vyjádřil se k otázce rozpočtovému určení daní (viz vystoupení Ing. Dernera), uvedl, že nyní pravidlo, 
které před lety platilo, již není, stát krajům naopak snižuje rozpočtové určení daní. 
 
Bc. Lubomír Franc vyzval návrhovou komisi o seznámení s podanými návrhy a protinávrhy: 
 
Jiří Gangur – předseda návrhové komise sdělil, že byly podány dva návrhy, návrh Ing. Puše a návrh 
Mgr. Berdychové. Návrh Mgr. Berdychové byl obdržen jako poslední v řadě, tudíž o něm bude 
hlasováno nejdříve. Přednesl návrh Mgr. Berdychové.  
 
Bc. Lubomír Franc požádal o návrhovou komisi o přednesení též druhého návrhu – návrhu Ing. 
Puše. Jiří Gangur, předseda návrhové komise, přednesl návrh Ing. Puše. 
 
Bc. Lubomír Franc požádal o vyhlášení přestávky na poradu politického klubu. 
 
Po ukončení přestávky na poradu politického klubu požádal předsedající Bc. Lubomír Franc o 
opětovné přednesení návrhu Mgr. Martiny Berdychové.  
 
Hlasování o pozměňující návrhu Mgr. Martiny Berdychové: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 včetně úpravy příloh usnesení                         

č. 1 - 3, týkající se navýšení kapitoly 39 ve výdajové části o částku 2.250.000,- pro účelovou 
dotaci na podporu 15-ti MAS Královéhradeckého kraje a v příjmové části navýšení daňových 
příjmů o částku 2.250.000,- Kč a dále úpravy důvodové zprávy v bodu 71 - ponechat u 
dotačního fondu Královéhradeckého kraje, běžné výdaje na Program obnovy venkova ve 
výši 25 mil. Kč 

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

zařadit úpravy do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 
 termín: 09.09.2013  

   

 
57. hlasování: 
PRO     35 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    0 
 
Návrh byl přijat. 
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Návrhová komise opětovně přednesla návrh Ing. Martina Puše. 
 
Hlasování o návrhu Ing. Martina Puše: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 navýšení kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje – příspěvky 

na hospodaření v lesích v roce 2013 o 10 mil. Kč; zdroj: navýšení daňových příjmů 
 
58. hlasování: 
PRO    16 
PROTI   13 
ZDRŽEL SE   6 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
Ing. Miloslav Plass vznesl připomínku, že by Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje mělo hlasovat 
o návrhu jako celku, tj. o 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje, neboť prozatím bylo 
hlasováno o navržených změnách, nikoliv o celé 4. změně rozpočtu. 
 
Bc. Lubomír Franc sdělil, že 4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje byla schválena již v návrhu 
Mgr. Berdychové. 
 
Ing. Miloslav Plass sdělil, že bude požadovat opakování hlasování, neboť se domníval, že hlasuje 
pouze o navrhovaných změnách, nikoliv o celkové 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2013 – uvedl, že se jedná o zmatečné hlasování. 
 
Mgr. Martina Berdychová požádala o vyhlášení přestávky na poradu předsedů politických klubů.  
 
Předsedající vyhlásil přestávku na poradu předsedů politických klubů do 16:00 hodin. 
 
Po ukončení této přestávky sdělil Bc. Lubomír Franc názor právníků, že hlasování k 4. změně 
rozpočtu Královéhradeckého kraje je platné. 
 
Ing. Miloslav Plass zpochybnil hlasování (hlasoval s vědomím, že hlasuje o protinávrhu nikoliv 
původním návrhu – celkové 4. změně rozpočtu). Ke zpochybnění hlasování se dále přidali MUDr. Jiří 
Veselý, Ing. Anna Maclová, Ing. Pavel Šubr. 
 
Hlasování o opakování hlasování: 
59. hlasování: 
PRO    18 
PROTI   12 
ZDRŽEL SE   5 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
Původní hlasování k návrhu Mgr. Berdychové je platné, usnesení bylo přijato. 
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USNESENÍ ZK/8/448/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 včetně úpravy příloh usnesení 

č. 1 - 3, týkající se navýšení kapitoly 39 ve výdajové části o částku 2.250.000,- pro účelovou 
dotaci na podporu 15-ti MAS Královéhradeckého kraje a v příjmové části navýšení daňových 
příjmů o částku 2.250.000,- Kč a dále úpravy důvodové zprávy v bodu 71 - ponechat u 
dotačního fondu Královéhradeckého kraje, běžné výdaje na Program obnovy venkova ve výši 
25 mil. Kč 

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

zařadit úpravy do 4. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 
 termín: 09.09.2013  

   

 
 
Návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 50 – 91: 
60. hlasování: 
PRO    21 
PROTI     4 
ZDRŽEL SE   5 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 50. 
Návrh na vyjmutí nemovitostí v k.ú. Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn z hospodaření 
příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Rada Královéhradeckého kraje se seznámila na svém jednání dne 24. června 2013 s hospodařením 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov a uložila řediteli této příspěvkové organizace 
prověřit možnost opuštění budovy Belveder v Peci pod Sněžkou a budovy Tři Hory – Svatý Petr ve 
Špindlerově Mlýně. Na základě této skutečnosti je po předchozím projednání v Radě 
Královéhradeckého kraje konané dne 26.08.2013 navrženo Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
vyjmout předmětné nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a 
léčeben okresu Trutnov dodatkem č. 6 zřizovací listiny, ponechat je v majetku Královéhradeckého 
kraje a vzápětí je nabídnout k prodeji jako nepotřebný majetek. 
 
hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s o u h l a s í  
 1. s vyjmutím nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje 

Budov: 
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- čp. 223 (Belveder) na st.p.č. 262 o výměře 335 m2, objekt občanské vybavenosti, v k.ú. a 
obci Pec pod Sněžkou 
- čp. 58 (Tři Hory - Svatý Petr) na st.p.č. 44 o výměře 1055 m2, objekt občanské 
vybavenosti, v k.ú. a obci Špindlerův Mlýn 
Pozemků: 
- st.p.č. 262 o výměře 335 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Pec pod Sněžkou 
- st.p.č. 44 o výměře 1055 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Špindlerův Mlýn 
- p.p.č. 139/2 o výměře 705 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. a obci Pec pod 
Sněžkou 
- p.p.č. 139/4 o výměře 77 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. a obci Pec pod 
Sněžkou 
- p.p.č. 155/23 o výměře 180 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. a obci Pec pod 
Sněžkou 
- p.p.č. 317/2 o výměře 348 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. a obci 
Špindlerův Mlýn 
- p.p.č. 333/1 o výměře 5015 m2, trvalý travní porost, v k.ú. a obci Špindlerův Mlýn 
Vlastník nemovitostí: 
Královéhradecký kraj 
Nemovitosti předány k hospodaření: 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, příspěvková organizace KHK 
se sídlem Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 

 2. se změnou zřizovací listiny dodatkem č. 6 příspěvkové organizace Královéhradeckého 
kraje: 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 
dle bodu I. 1. tohoto usnesení 

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

podepsat dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje dle 
bodu I. tohoto usnesení 

 termín: 30.09.2013  
   

 
61. hlasování: 
PRO     19 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    9 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 51. 
Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Po přestěhování Dětského domova, základní školy Kostelec nad Orlicí k 01.09.2013 nebude tato 
příspěvková organizace dále využívat budovu na p. p. č. 692 v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí. O 
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další užívání tělocvičny požádala Obchodní akademie T. G. Masaryka, která nyní využívá pro 
tělesnou výchovu prostory sokolovny, které chátrají a potřebují nemalé finanční prostředky na 
údržbu. Na základě žádosti Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí je 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh na změnu zřizovací listiny této 
příspěvkové organizace, kterou bude řešeno předání výše uvedeného nemovitého majetku 
k hospodaření. 
 
hlasování k návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. předání nemovitého majetku Královéhradeckého kraje k hospodaření příspěvkové 

organizaci: 
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Komenského 522, Kostelec nad Orlicí, IČ 60884711 
budova: 
bez čp/če stavba občanského vybavení na p. p. č. 692  
v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí 

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

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

podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. tohoto usnesení 
 termín: 31.12.2013  

   

 
62. hlasování: 
PRO     20 
PROTI      2 
ZDRŽEL SE    9 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 52. 
Návrh na změnu zřizovací listiny svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. Změnou 
zřizovací listiny bude řešeno svěření nemovitého majetku k hospodaření – konkrétně stavby 
občanské vybavenosti – vodohospodářské zařízení, ze kterého vede vodovodní potrubí pro tuto 
příspěvkovou organizaci. 
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hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. předání nemovitého majetku Královéhradeckého kraje k hospodaření příspěvkové 

organizaci: 
Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice, Chotělice 89, 503 53 
Smidary, IČ 579025 
budovy: 
bez čp/če objekt občanské vybavenosti na st. p. č. 433 
v k. ú. a obec Smidary 

 2. změnu zřizovací listiny správce svěřeného majetku dodatkem dle bodu I. 1. tohoto usnesení 
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. tohoto usnesení 
 termín: 31.12.2013  

   

 
63. hlasování: 
PRO     19 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE  10 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 53. 
Návrh na prodej části pozemku v k. ú. a obec Nový Bydžov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na prodej části pozemku 
v k.ú. a obec Nový Bydžov Haně a Miroslavu Musilovým, bytem Nový Bydžov. Kupní cena je 
stanovena na 9.300,- Kč. Pozemek je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a svěřen 
k hospodaření Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, přímo sousedí s pozemkem 
žadatelů. 
 
hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 prodej pozemku  

část st. p. č. 1365/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 

dle GP č. 1729 - 1164/2012 nově označený jako p. p. č. 3425 ostatní plocha - jiná plocha 
v k. ú. a obec Nový Bydžov 
Prodávající: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov 
Kupující: Miroslav Musil a Hana Musilová, bytem Na Švarcavě 1280, 504 01 Nový Bydžov 
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Kupní cena: 9 300,- Kč 
Náklady spojené s převodem: 
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 

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

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
termín: 31.12.2013 

 
64. hlasování: 
PRO     16 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    9 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
Bc. Lubomír Franc opětovně požádal o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům                
č. 54 – 91:  
 
Bc. Otakar Kalenda vyjádřil politování nad tím, že se opoziční členové zastupitelstva mstí na 
návrzích dotýkajících se oblasti školství či oblasti sociální. 
 
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. vyjádřil politování nad nerespektováním opozičních členů 
zastupitelstva. 
 
JUDr. PhDr.  Zdeněk Ondráček, Ph.D. vyjádřil své zklamání nad průběhem jednání zastupitelstva. 
 
MUDr. Jiří Veselý  vyjádřil svůj souhlas s JUDr. Ing. Coganem. 
 
Ing. Miloslav Plass sdělil, že dnešní jednání zastupitelstva je výsledkem nerespektování 
demokratické diskuse členů zastupitelstva, nerespektování návrhů opozice. 
 
hlasování o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 54 – 91:  
65. hlasování: 
PRO     22 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    3 
 
Návrh nebyl přijat. 
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K bodu 54. 
Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Sedloňov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na prodej pozemku v k. ú. a 
obec Sedloňov panu Jiřímu Povolnému, bytem Sedloňov. Kupní cena byla stanovena na              
10.500,- Kč. Pozemek je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a svěřen k hospodaření 
příspěvkové organizaci Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov. Tato organizace pozemek 
nevyužívá a nikdy využívat nebude. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 prodej pozemku 

p. p. č. 3599 o výměře 146 m2 trvalý travní porost 
v k. ú. a obec Sedloňov 
Prodávající: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, Sedloňov 153, 517 91 Sedloňov 
Kupující: Jiří Povolný, Sedloňov 
Kupní cena: 10 500,- Kč 
Náklady spojené s převodem: 
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající  

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

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
 termín: 31.12.2013  

   

 
66. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
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K bodu 55. 
Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Potštejn, okr. Rychnov nad Kněžnou  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů 
v Lomu Černá Skála návrh na směnu oddělených pozemkových parcel ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje za pozemky v majetku společnost M-SILNICE a. s. Pardubice s finančním 
dorovnáním částky 22.580,- Kč ve prospěch a. s. M-SILNICE. Pro realizaci této směny byly části 
pozemkových parcel v k. ú. a obci Potštejn odděleny geometrickým plánem pro zaměření staveb a 
komunikace č. 233-330/94. Nové parcely oddělené z pozemků Královéhradeckého kraje se 
nacházejí pod manipulační plochou, zastavěnou plochou a skládkou v lomu Černá Skála a tudíž 
svým charakterem zástavby náleží k sousednímu pozemku v majetku společnosti M-SILNICE a. s. 
Pardubice, jež je bude vlastnit a využívat, nelze uvažovat o tom, že jsou součástí silničního 
pozemku silnice č. III/3167, která místem prochází. Nově oddělené pozemkové parcely ve 
vlastnictví společnosti M-SILNICE a. s. Pardubice jsou zastavěny stavbou silnice č. III/3167, proto 
svým charakterem patří do majetku Královéhradeckého kraje, který je vlastníkem silnic II. a III. tříd. 
Vzájemnou směnou pozemků v k. ú. Potštejn dojde ke sjednocení vlastnických vztahů. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. směnu pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje za pozemky ve vlastnictví 

společnosti M-SILNICE a.s. Pardubice: 
pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje  
část p.p.č. 1082/1 dle GP č. 233-330/94 označenou jako p.p.č. 1082/3 o výměře 1065 m2 
ostatní plocha-manipulační plocha  
část p.p.č. 1082/1 dle GP č. 233-330/94 označenou jako p.p.č. 1082/4 o výměře 34 m2 
ostatní plocha-skládka  
část p.p.č. 1082/1 dle GP č. 233-330/94 označenou jako p.p.č. 1082/5 o výměře 21 m2 
ostatní plocha-manipulační plocha  
část p.p.č. 1082/1 dle GP č. 233-330/94 označenou jako p.p.č. 1082/6 o výměře 265 m2 
ostatní plocha-manipulační plocha  
st.p.č. 674 o výměře 64 m2 zastavěná plocha a nádvoří  
směnit za  
pozemky ve vlastnictví společnosti M-SILNICE a.s. Pardubice 
část p.p.č. 966/3 dle GP č. 233-330/94 označenou jako p.p.č. 966/19 o výměře 97 m2 
ostatní plocha-silnice  
část p.p.č. 967/3 dle GP č. 233-330/94 označenou jako p.p.č. 967/23 o výměře 88 m2 
ostatní plocha-silnice  
část p.p.č. 967/3 dle GP č. 233-330/94 označenou jako p.p.č. 967/24 o výměře 1278 m2 
ostatní plocha-silnice  
vše v k. ú. a obci Potštejn 
Doplatek kupní ceny:  
částku 22.580,- Kč za rozdíl ve výměře a ocenění směňovaných pozemků doplatí 
Královéhradecký kraj společnosti M-SILNICE a.s. Pardubice 
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Náklady spojené s převodem: 
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí 
zaplatí obě strany společně a nerozdílně 

 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 
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat směnnou smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  

  

 

 
67. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    6 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 56. 
Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Šárovcova Lhota, okr. Jičín  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na vzájemnou směnu 
pozemků v k. ú. a obci Šárovcova Lhota mezi Královéhradeckým krajem a společností                      
PROGLES s.r.o. Konecchlumí bez finančního vyrovnání. Směna pozemků souvisí se stavbou silnice 
III/284 35, která patří do vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. bezúplatnou směnu pozemku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje za pozemek ve 

vlastnictví společnosti PROGLES s.r.o. Konecchlumí: 
pozemek ve vlastnictví Královéhradeckého kraje  
část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK č. 892/1 dle GP č. 196-
652/2012 označenou jako p.p.č. 892/5 o výměře 28 m2 ostatní plocha-manipulační plocha 
směnit za  
pozemek ve vlastnictví společnosti PROGLES s.r.o. Konecchlumí  
část pozemku p.č. 657/26 dle GP č. 196-652/2012 označenou jako p.p.č. 657/36 o výměře 
28 m2 ostatní plocha-silnice 
vše v k. ú. a obci Šárovcov a Lhota 



8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
09.09.2013 

75 

Náklady spojené s převodem: 
správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí 
uhradí Královéhradecký kraj 

 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 
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat směnnou smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  

  

 

 
68. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    6 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 57. 
Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a na výkup pozemku v k. ú. 
a obci Lochenice, okr. Hradec Králové  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci 
Lochenice od Ladislavy Hlavaté a Marcely Joudalové. Pozemek je součástí silničního pozemku 
silnice III/299 13 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Výkupem pozemku dojde ke sjednocení 
vlastnických vztahů Královéhradeckého kraje ke komunikaci. Tento výkup byl v minulosti již 
schválen, vlastníci pozemkové parcely však vyslovili nesouhlas s výkupní cenou. Nyní je 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh revokace – změna kupní ceny                          
na 15.010,- Kč. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  r u š í  
 usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/23/1687/2011 ze dne 20.10.2011 
II.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku v k. ú. Lochenice zastavěného silnicí č. III/299 13 

Prodávající:  
Ladislava Hlavatá, bytem Lochenice 80, 503 02 Předměřice nad Labem - spoluvlastnický 
podíl 1/2 (cena podílu 7.505,- Kč) 
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Marcela Joudalová, bytem Maxe Malého 240/5, 503 01 Hradec Králové - spoluvlastnický 
podíl 1/2 (cena podílu 7.505,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/299 13  
p.p.č. 1244/25 o výměře 96 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Lochenice 
Kupní cena: 15.010,- Kč 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2013 - 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 převodu nemovitostí 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 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy  
III.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  

  

 

 
69. hlasování: 
PRO    16 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    6 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 58. 
Návrh na zrušení usnesení Rady Královéhradeckého kraje a na výkup pozemku v k. ú. Temný Důl 
a obci Horní Maršov, okr. Trutnov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh na výkup pozemku v k. ú. Temný Důl a 
obci Horní Maršov od manželů Jiřího a Marie Fraňkových. Pozemek je součástí silničního pozemku 
silnice II/296 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Výkupem pozemku dojde ke sjednocení 
vlastnických vztahů Královéhradeckého kraje ke komunikaci. Tento výkup byl v minulosti již 
schválen, vlastníci pozemkové parcely však vyslovili nesouhlas s výkupní cenou. Nyní je 
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Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen návrh na zrušení původního usnesení a 
současně odsouhlasení výkupu za novou kupní cenu 30.000,- Kč požadovanou vlastníky pozemku.  
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  r u š í  
 usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1696/2011 ze dne 20.10.2011 
II.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku v k. ú. Temný Důl zastavěného silnicí č. II/296 

Prodávající:  
SJM Jiří a Marie Fraňkovi, bytem Chotěvice 224, 543 76 Chotěvice 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/296  
p. p. č. 335/2 o výměře 378 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
v k. ú. Temný Důl a obci Horní Maršov 
Kupní cena: 30.000 Kč 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2013 - kap. 12 správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující 
- daň z převodu nemovitostí 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 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy  
III.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  

  

 

 
70. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    5 
 
Návrh nebyl přijat. 
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K bodu 59. 
Návrh na výkup pozemku p.p.č. 740/8 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. a 
obci Nechanice od Pavlíny Jarkovské. Cena vykupované pozemkové parcely činí 48.200,- Kč. 
Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace č. III/324 27, která 
je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/324 27 

Prodávající:  
Pavlína Jarkovská, bytem Komárov 16, 503 15 Nechanice 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: součást silnice III/324 27 
p. p. č. 740/8 o výměře 1205 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Nechanice 
Kupní cena: 48.200,- Kč 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2013 - 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 převodu nemovitostí 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 I.2. tohoto usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.10.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  

  

 

 
71. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    6 
 
Návrh nebyl přijat. 
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K bodu 60. 
Návrh na výkup pozemku p.p.č. 515/15 v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. a 
obci Jívka od Jacoba e/v Grimmius van Houten. Cena vykupované pozemkové parcely činí               
6.000,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace                        
č. III/3014, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/3014 

Prodávající:  
Jacoba e/v Grimmius van Houten, bytem Jívka 159, 542 13 Jívka 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: součást silnice III/3014 
p. p. č. 515/15 o výměře 150 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Jívka 
Kupní cena: 6.000,- Kč 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2013 - 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 převodu nemovitostí 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 I.2. tohoto usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.10.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  
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72. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    8 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 61. 
Návrh na výkup pozemku v k. ú.Starý Rokytník a obci Trutnov, okr. Trutnov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. 
Starý Rokytník a obci Trutnov od Jana Vaňka. Cena vykupované pozemkové parcely činí 520,- Kč. 
Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace č. III/3012, která je 
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/3012 

Prodávající: 
Jan Vaněk, bytem Vodní 149, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/3012 
p.p.č. 282/4 o výměře 13 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Starý Rokytník a obci Trutnov 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - kapitola 12 správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 520,- Kč 

 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: 31.12.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2015  
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73. hlasování: 
PRO     16 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 62. 
Návrh na výkup pozemku v k. ú.Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, okr. Náchod  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. 
Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami od Evy Kučerové. Cena vykupované pozemkové 
parcely činí 2.350,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou 
komunikace č. II/304, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/304 

Prodávající: 
Eva Kučerová, bytem Světlá 49, 552 05 Lhota pod Hořičkami 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí II/304 
p.p.č. 1098 o výměře 47 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - kapitola 12 správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 2 350,- Kč 

 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: 31.07.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  
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74. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 63. 
Návrh na výkup pozemku p.p.č. 1094 v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, okr. 
Náchod  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. 
Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami od vlastníků Jiřího Halušky a Petra Halušky. Cena 
vykupované pozemkové parcely činí 20.750,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání 
pozemku pod stavbou komunikace č. II/304, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/304 

Prodávající: 
Haluška Jiří, bytem Světlá 27 Holín, 552 05 Lhota pod Hořičkami - spoluvlastnický podíl 1/2 
(cena spoluvlastnického podílu: 10 375,- Kč) 
Haluška Petr, bytem Zelená 273, 552 03 Česká Skalice - spoluvlastnický podíl 1/2 (cena 
spoluvlastnického podílu: 10 375,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěné silnicí II/304  
p.p.č. 1094 o výměře 415 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota 
pod Hořičkami 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - kapitola 12 správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 20 750,- Kč 

 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 
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 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2015  

  

 

 
75. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 64. 
Návrh na výkup pozemku p.č. 1099 v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, 
okr. Náchod  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. 
Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami od vlastníků Jiřího Halušky, Petra Halušky, manželů 
Vladimíra a Jaroslavy Podolských, Jaroslava Ulrycha. Cena vykupované pozemkové parcely činí 
4.200,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace č. 
II/304, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/304 

Prodávající: 
Jiří Haluška, bytem Světlá 27, 552 05 Lhota pod Hořičkami - spoluvlastnický podíl 1/6 (cena 
spoluvlastnického podílu: 700,- Kč) 
Petr Haluška, bytem Zelená 273, 552 03 Česká Skalice - spoluvlastnický podíl 1/6 (cena 
spoluvlastnického podílu: 700,- Kč) 
SJM - Vladimír Podolský a Jaroslava Podolská, bytem Světlá 39, 552 05 Lhota pod 
Hořičkami -spoluvlastnický podíl 1/3 (cena spoluvlastnického podílu:  
1 400,- Kč) 
Jaroslav Ulich, bytem Světlá 13, 552 05 Lhota pod Hořičkami - spoluvlastnický podíl 1/3 
(cena spoluvlastnického podílu: 1 400,- Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí II/304 
p.p.č. 1099 o výměře 84 m2 ostatní plocha - silnice v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod 
Hořičkami 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - kapitola 12 správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
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- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 4 200,- Kč 

 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: 31.12.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2015  

  

 

 
76. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 65. 
Návrh na výkup pozemku p.č. 1124 v k. ú.Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, 
okr. Náchod  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. 
Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami od Jaroslavy Podolské. Cena vykupované pozemkové 
parcely činí 10.640,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou 
komunikace č. III/3047, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/3047 

Prodávající: 
Jaroslava Podolská, bytem Světlá 39, 552 05 Lhota pod Hořičkami 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí III/3047 
p.p.č. 1124 o výměře 266 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami 
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Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - kapitola 12 správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 10 640,- Kč 

 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: 31.12.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2015  

  

 

 
77. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 66. 
Návrh na výkup pozemků p.p.č. 613/6 a 613/7 v k. ú. Cidlina a obci Železnice, okr. Jičín  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. 
Cidlina a obci Železnice od Vojtěcha Drahoňovského. Cena vykupované pozemkové parcely činí 
3.320,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace č. 
III/2846, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. III/2846 

Prodávající:  
Vojtěch Drahoňovský, bytem Fügnerova 295, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: součást silnice III/2846 - výměra celkem 83 m2 
p. p. č. 613/6 o výměře 76 m2 ostatní plocha - silnice  
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p. p. č. 613/7 o výměře 7 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Cidlina a obci Železnice 
Kupní cena: 3.320 Kč 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2013 - 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 převodu nemovitostí 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 I.2. tohoto usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy  
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 
78. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    5 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 67. 
Návrh na výkup pozemku p.p.č. 637/1 v k. ú. Cidlina a obci Železnice, okr. Jičín  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú.  
Cidlina a obci Železnice od Jitky Kyralové. Cena vykupované pozemkové parcely činí 1.040,- Kč. 
Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace č. III/2845, která je 
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/2845 

Prodávající:  
Jitka Kyralová, bytem Vítězslava Nováka 242, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 
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Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: součást silnice III/2845 
p. p. č. 637/1 o výměře 26 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Cidlina a obci Železnice 
Kupní cena: 1.040 Kč 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2013 - 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 převodu nemovitostí 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 I.2. tohoto usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy  
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 
79. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    8 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 68. 
Návrh na výkup pozemku p.p.č. 1096/5 v k. ú. Žabokrky a obci Hronov, okr. Náchod  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. 
Žabokrky a obci Hronov od Aleše Hrnčíře. Cena vykupované pozemkové parcely činí 3.050,- Kč. 
Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace č. II/303, která je 
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/303 
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Prodávající:  
Aleš Hrnčíř, bytem Žabokrky 58, 549 31 Hronov 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: součást silnice II/303 
p. p. č. 1096/5 o výměře 61 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace  
v k. ú. Žabokrky a obci Hronov 
Kupní cena: 3.050,- Kč 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2013 - 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 převodu nemovitostí 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 I.2. tohoto usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy  
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje  
 1. podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 
80. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    8 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 69. 
Návrh na výkup pozemku p.p.č. 784/7 v k. ú. a obci Vitiněves, okr. Jičín  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. a 
obci Vitiněves od Aleny Šindlerové. Cena vykupované pozemkové parcely činí 3.800,- Kč. Výkupem 
dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace č. III/328 38, která je ve 
vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
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Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/328 38 

Prodávající:  
Alena Šindlerová, bytem Za Universitou 867, 518 01 Dobruška 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: součást silnice III/328 38 
p. p. č. 784/7 o výměře 95 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Vitiněves 
Kupní cena: 3.800,- Kč 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2013 - 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 převodu nemovitostí 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 I.2. tohoto usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy  
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 
81. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 70. 
Návrh na výkup pozemků p. č. 502/23 a 502/24 v k. ú. Dolní Nemojov a obci Nemojov, 
okr. Trutnov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. 
Dolní Nemojov a obci Nemojov od vlastníků Marie Kristenové a Jiřího Kristeny. Cena vykupované 
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pozemkové parcely činí 4.600,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod 
stavbou komunikace č. II/299, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. II/299 

Prodávající:  
Kristenová Marie, bytem Dolní Nemojov 16, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem - 
spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 2.300 Kč) 
Kristen Jiří, bytem Dolní Nemojov 16, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem - 
spoluvlastnický podíl ½ (cena podílu 2.300 Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí II/299 - výměra celkem 92 m2 
p. p. č. 502/23 o výměře 9 m2 ostatní plocha - silnice  
p. p. č. 502/24 o výměře 83 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. Dolní Nemojov a obci Nemojov 
Kupní cena: 4.600 Kč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje - kap. 12 správa majetku kraje na rok 
2013, následně refundace ze státního rozpočtu 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí 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 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy  
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  

  

 

 
82. hlasování: 
PRO     16 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
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K bodu 71. 
Návrh na výkup pozemku p.p.č. 455/16 v k. ú. a obci Hořenice, okr. Náchod  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. a 
obci Hořenice od Ladislava Brdičky. Cena vykupované pozemkové parcely činí 1.160,- Kč. Výkupem 
dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace č. III/299 18, která je ve 
vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/299 18 

Prodávající:  
Ladislav Brdička, bytem Hořenice 43, 551 01 Jaroměř 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: součást silnice III/299 18 
p. p. č. 455/16 o výměře 29 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. a obci Hořenice 
Kupní cena: 1.160,- Kč 
Financování: rozpočet Královéhradeckého kraje na r. 2013 - 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 převodu nemovitostí 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 I.2. tohoto usnesení 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 
II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 
84. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    6 
 
Návrh nebyl přijat. 
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K bodu 72. 
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 pozemku v k. ú. a 
obci Chvaleč od vlastníků Karla Stehno. Cena vykupované pozemkové parcely činí 10.850,- Kč. 
Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou komunikace č. II/301, která je 
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemků zastavěných silnicí č. II/301 

Prodávající: 
Karel Stehno, bytem Chvaleč 153, 542 11 Chvaleč 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí II/301-celková výměra 217 m2 

p.p.č. 154/14 o výměře 62 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 154/15 o výměře 92 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 154/45 o výměře 63 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Chvaleč 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - kapitola 12 správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 10 850,- Kč 

 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 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: 30.06.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  
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84. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    6 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 73. 
Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Náchod  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. a 
obci Náchod od vlastníků Ivany Grimmové a Mgr. Václavy Žaludové. Cena vykupované pozemkové 
parcely činí 1.080,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou 
komunikace č. III/285 26, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/285 26 

Prodávající:  
akademický malíř Ivana Grimmová, bytem Místecká 175, 199 00 Praha - spoluvlastnický 
podíl ½ (cena podílu 540 Kč) 
Mgr. Václava Žaludová, bytem Hlinná 85, 412 01 Hlinná - spoluvlastnický podíl ½ (cena 
podílu 540 Kč) 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/285 26 
část p.p.č. 1097/11 dle GP č. 3198-349/2012 označenou jako p.p.č. 1097/13 o výměře 27 
m2 ostatní plocha - manipulační plocha  
v k. ú. a obci Náchod 
Kupní cena: 1.080 Kč 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí 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 
 4. podání žádosti o poskytnutí refundace finančních prostředků od Ministerstva financí ČR 

za výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy  
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II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
  termín: 31.12.2014  

  

 

 
85. hlasování: 
PRO     16 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    5 
 
Neplatné hlasování 
 
86. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    9 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 74. 
Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. a 
obci Jívka od manželů Otakara Procházky a Alexandry Procházkové. Cena vykupované pozemkové 
parcely činí 9.160,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou 
komunikace č. II/301, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. II/301 

Prodávající: 
manželé Ing. Otakar Procházka Csc. a Mgr. Alexandra Procházková, oba bytem Zengrova 
2014/6, 160 00 Praha - Dejvice 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/3014 
p.p.č. 515/16 o výměře 229 m2 ostatní plocha-silnice v k. ú. a obci Jívka 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - kapitola 12 správa majetku 
Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
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- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 9 160,- Kč 

 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: 31.12.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2015  

  

 

 
87. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 75. 
Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Kohoutov, okr. Trutnov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na výkup pozemku v k. ú. a 
obci Kohoutov od manželů Miroslava Sejkory a Evy Sejkorové. Cena vykupované pozemkové 
parcely činí 8.040,- Kč. Výkupem dojde k majetkovému vypořádání pozemku pod stavbou 
komunikace č. III/300 14, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. výkup pozemku zastavěného silnicí č. III/300 14 

Prodávající: 
manželé Miroslav Sejkora a Eva Sejkorová, oba bytem Fučíkova 809/12, 500 09 Hradec 
Králové 
Kupující: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí III/300 14 
p.p.č. 813/3 o výměře 201 m2 ostatní plocha-silnice v k. ú. a obci Kohoutov 
Financování: z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - kapitola 12 správa majetku 
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Náklady spojené s převodem:  
- správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující  
- daň z převodu nemovitostí hradí prodávající 
Kupní cena: 8 040,- Kč 

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

 3. měnu 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: 31.12.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I. 3 tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2015  

  

 

 
88. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE  10 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 76. 
Návrh na darování souboru nemovitostí v k.ú. Opočno pod Orlickými horami  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování nemovitostí 
Královéhradeckého kraje v areálu bývalé nemocnice Opočno městu Opočno. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 darování pozemků  

Dárce: Královéhradecký kraj 
Obdarovaný: město Opočno 
Budovy a stavby:  
- budova č.p. 246, objekt občanské vybavenosti na pozemku parcelní číslo 449/1 
- budova č.p. 462, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parcelní číslo 450  
- budova bez č.p./ č.e., jiná stavba, na pozemku parcelní číslo 451  
- budova bez č.p./ č.e., objekt občanské vybavenosti na pozemku parcelní číslo 454/3  
- budova č.p. 283, objekt občanské vybavenosti na pozemku parcelní číslo 452 
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- budova č.p. 431, objekt občanské vybavenosti na pozemku parcelní číslo 453 
vše včetně příslušenství 
pozemky:  
- p.č. 449/1, zastavěná plocha a nádvoří  
- p.č. 450, zastavěná plocha a nádvoří 
- p.č. 451, zastavěná plocha a nádvoří  
- p.č. 454/3, zastavěná plocha a nádvoří  
- p.č. 452, zastavěná plocha a nádvoří  
- p.č. 453, zastavěná plocha a nádvoří 
- p.č. 454/1, ostatní plocha , zeleň 
ideální polovinu pozemků: 
- p.č. 448, ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.č. 449/2, ostatní plocha 
vše včetně příslušenství 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný 

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

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení  
 termín: 31.12.2013  

   

 
89. hlasování: 
PRO     16 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE  10 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 77. 
Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Stará Voda do vlastnictví obce Stará Voda  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemků v k. ú. 
a obci Stará Voda do vlastnictví obce Stará Voda. Jedná se o pozemkové parcely pod stavbou 
místní komunikace. Pozemky svým charakterem zástavby patří do vlastnictví obce. Tímto 
převodem bude umožněno obci, aby s pozemky nakládalo účelně ve svůj prospěch. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 darování pozemků  

Dárce: Královéhradecký kraj 
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace 
Obdarovaný: obec Stará Voda 
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Pozemky: zastavěné stavbou místní komunikace - výměra celkem 8392 m2 
p.p.č. 175 o výměře 3429 m2 ostatní plocha – silnice 
p.p.č. 277 o výměře 4963 m2 ostatní plocha – silnice 
v k.ú. a obci Stará Voda 
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: 30.09.2014  

   

 
90. hlasování: 
PRO     16 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    9 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 78. 
Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Solnice a v k. ú. Ještětice a obci Solnice městu Solnice  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemků v k. ú. 
a obci Solnice a v k. ú. Ještětice a obci Solnice do vlastnictví města Solnice. Jedná se o pozemkové 
parcely pod stavbou chodníků, městské zeleně a autobusové zastávky. Pozemky svým charakterem 
zástavby patří do vlastnictví obce. Tímto převodem bude umožněno obci, aby s pozemky nakládalo 
účelně ve svůj prospěch. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 darování pozemků  

Dárce: Královéhradecký kraj 
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace 
Obdarovaný: město Solnice 
Pozemky: zastavěné chodníky, městskou zelení a autobusovou zastávkou – celková výměra 
360 m2 
- v k. ú. a obci Solnice: 
p.p.č. 2267/7 o výměře 107 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace  
p.p.č. 2282/49 o výměře 1 m2 ostatní plocha - jiná plocha  
část p.p.č. 2280/2 dle GP č. 991-5/2011 označenou jako p.p.č. 2280/16 o výměře 49 m2 ostatní 
plocha - ostatní komunikace  
část p.p.č. 5108/17 dle GP č. 1037-92/2012 označenou jako p.p.č. 5108/31 o výměře 140 m2 
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ostatní plocha - jiná plocha 
- v k. ú. Ještětice a obci Solnice: 
p.p.č. 616/8 o výměře 30 m2 ostatní plocha - jiná plocha  
p.p.č. 616/10 o výměře 31 m2 ostatní plocha - jiná plocha  
p.p.č. 703 o výměře 2 m2 ostatní plocha - jiná plocha 
Věcné břemeno:  
- pozemky p.č. 2280/7 a 2267/7 v k. ú. Solnice jsou zatíženy smlouvou o zřízení věcného 
břemene ze dne 30.5.2012 – právo vstupu, chůze a jízdy za účelem zajištění provozu, oprav a 
údržby kanalizačního zařízení v rozsahu dle GP č. 1003-84/2011 pro oprávněného: vlastníka 
kanalizace Město Solnice 
- na p.p.č. 5108/17 v k. ú. Solnice vázne věcné břemeno za účelem zřízení, provozu, oprav a 
údržby podzemního vedení v rozsahu dle GP č. 1016-161/2011 na základě smlouvy o zřízení 
věcného břemene ze dne 18.1.2012 pro oprávněného: Telefónica Czech Republic, a. s. Praha 
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: 30.09.2014  

   

 
91. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE  10 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 79. 
Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Šárovcova Lhota obci Šárovcova Lhota, okr. Jičín  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemků v k. ú. 
a obci Šárovcova Lhota do vlastnictví obce Šárovcova Lhota. Jedná se o pozemkové parcely pod 
stavbou chodníků a místní komunikace. Pozemky svým charakterem zástavby patří do vlastnictví 
obce. Tímto převodem bude umožněno obci, aby s pozemky nakládalo účelně ve svůj prospěch. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 darování pozemků 

Dárce: Královéhradecký kraj 
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace 
Obdarovaný: obec Šárovcova Lhota 
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Pozemky: pod stavbami chodníků, místní komunikace – celková výměra 1903 m2 
-část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ PK č. 892/1 dle GP č. 196-652/2012 
označena jako p.p.č. 892/3 o výměře 593 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace 
-část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ PK č. 892/1 dle GP č. 196-652/2012 
označena jako p.p.č. 892/4 o výměře 20 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace 
-část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ PK č. 892/1 dle GP č. 196-652/2012 
označena jako p.p.č. 892/6 o výměře 50 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace  
-část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ PK č. 892/1 dle GP č. 196-652/2012 
označena jako p.p.č. 892/7 o výměře 118 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace 
-část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ PK č. 892/1 dle GP č. 196-652/2012 
označena jako p.p.č. 892/8 o výměře 1072 m2 ostatní plocha-silnice  
-část p.p.č. 924/1 dle GP č. 196-652/2012 označena jako p.p.č. 924/5 o výměře 50 m2 ostatní 
plocha-ostatní komunikace  
v k. ú. a obci Šárovcova Lhota 
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 

podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení  
 termín: 30.06.2014  

   

 
92. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    9 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 80. 
Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou městu Rychnov nad Kněžnou  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na darování pozemku v k. ú. 
a obci Rychnov nad Kněžnou do vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o pozemkovou 
parcelu pod stavbou chodníku. Pozemek svým charakterem zástavby patří do vlastnictví obce. 
Tímto převodem bude umožněno obci, aby s pozemkem nakládalo účelně ve svůj prospěch. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 darování pozemku  

Dárce: Královéhradecký kraj 
Správce svěřeného majetku: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace 
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Obdarovaný: město Rychnov nad Kněžnou 
Pozemek: zastavěný stavbou chodníku a odstavných ploch pro parkoviště ve městě 
část p.p.č. 2926 dle GP č. 2517-152/2012 označena jako p.p.č. 2926/7 o výměře 1611 m2 
ostatní plocha - ostatní komunikace 
v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou 
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: 30.06.2014  

   

 
93. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    9 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 81. 
Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci  Šárovcova Lhota od obce Šárovcova Lhota, okr. 
Jičín  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na přijetí daru – pozemků 
v k. ú. a obci Šárovcova Lhota od obce Šárovcova Lhota. Jedná se o pozemky zastavěné silnicí 
III/284 35. Přijetím daru od obce Šárovcova Lhota dojde ke sjednocení vlastnických vztahů 
Královéhradeckého kraje k silnici III. třídy a pozemkům pod ní v dotčeném území. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  s c h v a l u j e  
 1. přijetí daru  

Dárce: obec Šárovcova Lhota  
Obdarovaný: Královéhradecký kraj  
Pozemky: pod stavbou silnice III/284 35 – výměra celkem 2535 m2 
-část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ PK st.č. 11 díl „c“ o výměře 263 
m2 a část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ PK č. 65 díl „d“ o výměře 79 
m2 a část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ PK č. 892/2 díl „e“ o výměře 
216 m2, které jsou dle GP č. 196-652/2012 odděleny, sloučeny a označeny jako p.p.č. 892/2 
o výměře 558 m2 ostatní plocha-silnice 
-část p.p.č. 972 dle GP č. 196-652/2012 označena jako p.p.č. 972/2 o výměře 51 m2 vodní 
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plocha-tok přirozený 
-část p.p.č. 972 dle GP č. 196-652/2012 označena jako p.p.č. 972/3 o výměře 92 m2 vodní 
plocha-tok přirozený 
-část p.p.č. 878 dle GP č. 196-652/2012 označena jako p.p.č. 878/1 o výměře 1834 m2 
ostatní plocha-silnice 
v k. ú. a obci Šárovcova Lhota 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení 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. podepsat darovací smlouvu dle tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 2. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.3. tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2014  

  

 

 
94. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 82. 
Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Voděrad a obci Voděrady, okr. Rychnov 
nad Kněžnou od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemků v k. ú. Nová Ves u Voděrad a obci Voděrady od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Královéhradecký kraj má zájem o převod těchto pozemkových parcel z důvodu 
sjednocení vlastnických vztahů k silnici III/3201 a pozemkům pod ní v katastrálním území Nová Ves 
u Voděrad. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí III/3201 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
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Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3201 
p. p. č. 876/3 o výměře 24 m2 ostatní plocha - silnice 
p. p. č. 876/4 o výměře 71 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Nová Ves u Voděrad a obci Voděrady 

 2. uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3201 – výměra celkem 95 m2 
p. p. č. 876/3 o výměře 24 m2 ostatní plocha - silnice 
p. p. č. 876/4 o výměře 71 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Nová Ves u Voděrad a obci Voděrady 

 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 pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
  termín: 30.09.2013  

  

 

 2. uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a I.3. tohoto 
usnesení 

  termín: 31.03.2014  
  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 
95. hlasování: 
PRO     16 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    8 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 83. 
Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové od ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemků v k. ú. a obci Libčany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Královéhradecký kraj má zájem o převod těchto pozemkových parcel z důvodu sjednocení 
vlastnických vztahů k silnici III/323 17 a pozemků pod ní v katastrálním území Libčany. 
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Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí III/323 17 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/323 17 
p.p.č. 454/2 o výměře 3899 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 454/6 o výměře 318 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. a obci Libčany 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/323 17 - výměra celkem 4217 m2 
p.p.č. 454/2 o výměře 3899 m2 ostatní plocha - silnice 
p.p.č. 454/6 o výměře 318 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. a obci Libčany 

 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 pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
  termín: 10.10.2013  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení 
  termín: 31.03.2014  

  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 
96. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    8 
 
Návrh nebyl přijat. 
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K bodu 84. 
Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Hněvčeves, okr. Hradec Králové od ČR -
 ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemků v k. ú. a obci Hněvčeves od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Královéhradecký kraj má zájem o převod těchto pozemkových parcel z důvodu sjednocení 
vlastnických vztahů k silnici III/325 39 a pozemkům pod ní v katastrálním území Hněvčeves. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí III/325 39 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/325 39 
p.p.č. 367/1 o výměře 15041 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
v k. ú. a obci Hněvčeves 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/325 39 
p.p.č. 367/1 o výměře 15041 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
v k. ú. a obci Hněvčeves 
Věcné břemeno: 
- věcné břemeno spočívající v oprávnění zřídit a provozovat STL plynovodní přípojku a 
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na pozemek za účelem zajišťování provozu a 
údržby přípojky podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 2.10.2012 pro 
oprávněného: VČP Net, s.r.o. Hradec Králové 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené s Martinem Zahálkou 
dne 5.5.2010 – uložení kanalizační, vodovodní, plynovodní a kabelové přípojky v rámci 
stavby rodinného domu  
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené s ČEZ Distribuce a.s. 
Děčín dne 25.1.2011– kabelové vedení v rámci akce „Hněvčeves, Zahálka, p.p.č. 168/15 - 
přípojka nn“ 

 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 



8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
09.09.2013 

106 

 1. podepsat žádost o bezúplatný převod pozemku dle bodu I.1. tohoto usnesení 
  termín: 10.10.2013  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení 
  termín: 31.03.2014  

  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 
97. hlasování: neplatné 
 
98. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    8 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 85. 
Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Kuks, okr. Trutnov od ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemků v k. ú. a obci Kuks od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Královéhradecký kraj má zájem o převod těchto pozemkových parcel z důvodu sjednocení 
vlastnických vztahů k silnici III/299 20 a pozemkům pod ní v katastrálním území Kuks. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí III/299 20 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/299 20 
p.p.č. 538/10 o výměře 36 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
v k. ú. a obci Kuks 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/299 20 
p.p.č. 538/10 o výměře 36 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
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v k. ú. a obci Kuks 
 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: 10.10.2013  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení 
  termín: 31.03.2014  

  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 
99. hlasování: 
PRO     18 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    6 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 86. 
Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov od ČR - ÚZSVM 
do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemků v k. ú. a obci Jívka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Královéhradecký kraj má zájem o převod těchto pozemkových parcel z důvodu sjednocení 
vlastnických vztahů k silnici III/3014 a pozemkům pod ní v katastrálním území Jívka. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí III/3014 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3014 
p. p. č. 515/8 o výměře 2627 m2 ostatní plocha - silnice  
p. p. č. 515/17 o výměře 1985 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Jívka 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 
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Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemky: zastavěné silnicí č. III/3014 - výměra celkem 4612 m2 
p. p. č. 515/8 o výměře 2627 m2 ostatní plocha - silnice  
p. p. č. 515/17 o výměře 1985 m2 ostatní plocha - silnice  
v k. ú. a obci Jívka 

 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 pozemků dle bodu I.1. tohoto usnesení 
  termín: 10.10.2013  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení 
  termín: 31.03.2014  

  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 
100. hlasování: 
PRO     18 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    8 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 87. 
Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vlčice u Trutnova a obci Vlčice, okr. Trutnov od ČR -
 ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemků v k. ú. Vlčice u Trutnova a obci Vlčice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Královéhradecký kraj má zájem o převod těchto pozemkových parcel z důvodu 
sjednocení vlastnických vztahů k silnici III/014 15 a pozemkům pod ní v katastrálním území Vlčice u 
Trutnova. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí III/014 15 

Vlastník: Česká republika  
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Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/014 15 
p.p.č. 4078 o výměře 1677 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Vlčice u Trutnova a obci Vlčice 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/014 15 
p.p.č. 4078 o výměře 1677 m2 ostatní plocha - silnice 
v k. ú. Vlčice u Trutnova a obci Vlčice 

 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: 10.10.2013  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení 
  termín: 31.03.2014  

  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 
101. hlasování: 
PRO     18 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    9 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 88. 
Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice, okr. Hradec 
Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na bezúplatný převod 
pozemků v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Královéhradecký kraj má zájem o převod těchto pozemkových parcel z důvodu 
sjednocení vlastnických vztahů k silnici III/325 31 a pozemkům pod ní v katastrálním území 
Sendražice u Smiřic. 
 



8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
09.09.2013 

110 

Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku zastavěného silnicí III/325 31 

Vlastník: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/325 31 
p. p. č. 773/1 o výměře 12566 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice 

 2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 
Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
Pozemek: zastavěný silnicí č. III/325 31 
p. p. č. 773/1 o výměře 12566 m2 ostatní plocha – silnice 
v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice 
Věcné břemeno: 
- na pozemku vázne věcný závazek nepožadovat od správce silnice na p.p.č. 773/1 při 
postoupení části st.č. 99 a zahrady na p.č. 96 vyšší cenu než byla před stavbou chlévku, 
kolny a silážní jámy, ani nepožadovat náhradu na investice spojené se stavbou uvedeného 
hospodářského příslušenství podle listin: prohlášení č. den. 348/42 ze dne 12.5.1982 a 
notářský zápis NZ 312/82 ze dne 12.5.1982 – povinnost k st.č. 99, p.č. 96, p.č. 773/80 a p.č. 
773/83 
- na pozemku vázne věcné břemeno spočívající v oprávnění zřídit a provozovat vrchní 
vedení NN, vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu a údržby v nezbytně nutném 
rozsahu dle GP č. 292-4030/2007 podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 
4.6.2009 pro oprávněného: ČEZ Distribuce a.s. Děčín 

 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: 10.10.2013  

  

 

 2. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení 
  termín: 31.03.2014  

  

 

 3. podepsat dodatek zřizovací listiny dle bodu I.4. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  
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102. hlasování: 
PRO     18 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    8 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 89. 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložen ke schválení návrh na uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitostí od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Jedná se o nemovitosti, které jsou v těsné návaznosti na nemovitosti ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, svěřeny k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Střední škole a 
Základní škole, Nové Město nad Metují. Tyto nemovitosti mají pro školu strategický význam. 
V současné době je předmětná stavba a pozemky ve velmi špatném stavu, rozpadající se dům nese 
mnoho nebezpečí a na pozemku jsou uskladněny odpadky. Škola jedná s městem, které by bylo 
případně schopno se spolupodílet na vyčištění prostoru. Pozemky škola využije jako odpočinkovou 
a volnočasovou zónu pro žáky a učitele. 
 
Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami 

Převodce: Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
Nabyvatel: Královéhradecký kraj  
budova: 
č. p. 1170 rodinný dům na st. p. č. 944 
pozemek:  
st. p. č. 944 o výměře 271 m2 - zastavěná plocha a nádvoří 
p. p. č. 2024 o výměře 503 m2 - zahrada 
vše v k. ú. a obec Nové Město nad Metují 
Zavazující podmínka ve smlouvě:  
Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat 
je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Nemovitosti se převádějí z důvodu 
veřejného zájmu v souladu s ust. § 22 odst. 2 zák. 219/2000 Sb., a to pro volnočasové a 
odpočinkové aktivity žáků a učitelů Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, 
jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitosti 
využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále 
převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
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II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

uzavřít a podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
 termín: 31.12.2013  

   

 
103. hlasování: 
PRO     17 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    9 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 90. 
Návrh na převod pozemku v k. ú. a obec Hronov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Královéhradecký kraj se stal na základě zákona č. 290/2002 Sb., v platném znění, vlastníkem 
nemovitosti budovy č. p. 738 rodinného domu v k. ú. Hronov. V době přechodu majetku státu na 
kraj byl objekt využíván pro pěstounskou činnost příspěvkové organizace státu Centrum sociální 
pomoci a služeb okresu Hradec Králové. Přechodem majetku státu na kraj Královéhradecký kraj 
nadále vykonává pěstounskou péči v objektu „Zvláštního zařízení pro výkon pěstounské péče“ 
umístěném v Hronově budově č. p. 738.  Při přechodu majetku státu na kraj byla pouze převedena 
budova č. p. 738 rodinný dům a pozemek p. p. č. 1390/2 zahrada v k. ú. Hronov byl protokolem 
převeden na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, která pozemek v roce 2006 na základě 
„Ohlášením“ převedla do správy Pozemkovému fondu ČR. Pozemek p. p. č. 1390/2 zahrada v k. ú. 
Hronov tvoří jeden funkční celek s rodinným domem a byl a je i nadále využíván pro činnost 
pěstounské péče. Bez tohoto pozemku by se výchova svěřených děti do pěstounské péče 
neobešla. Slouží nejen pro výchovu, ale i odpočinek dětí svěřených do pěstounské péče. Je 
zastavěn drobnými stavbami, které tvoří příslušenství k hlavní stavbě. Přístup k nemovitosti č. p. 
738 v k. ú. Hronov je pouze přes výše uvedený pozemek. Vzhledem k tomu, že pozemek není určen 
pro činnost škol a školských zařízení, nebylo možné uplatnit ustanovení § 2 odstavec 6 zákona č. 
569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, o bezúplatném převodu. Proto 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 26.01.2012 usnesením č. ZK/25/1842/2012 schválilo 
podání žádosti vlastníka stavby o úplatný převod zemědělského pozemku podle § 5 odst. 6 zákona 
č. 95/1999 Sb. Vzhledem k tomu, že tento zákon byl 01.01 2013 zrušen a nahrazen zákonem č. 
503/2012 Sb. nelze žádost na  převod pozemku podle zrušeného zákona dokončit. Na základě výše 
uvedených skutečností je tedy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předkládán návrh na 
podání Žádosti oprávněné osoby (právního zástupce) o převod zemědělského pozemku 
mimo veřejnou nabídku dle zákona o půdě č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
jako vlastníka stavby č. p. 738 na p. p. č. 1390/5 v k. ú. a obec Hronov. Financování bude z rozpočtu 
kapitoly 12 – správa majetku kraje.  
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Hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
I.  s c h v a l u j e  
 1. převod pozemku  

p. p. č. 1390/2 o výměře 645 m2 zahrada  
v k. ú. a obec Hronov 
Převádějící: Česká republika 
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Nabyvatel: Královéhradecký kraj 
Cena: bude stanovena znaleckým posudkem dle zákona č. 316/1990 Sb. 
Financování: z rozpočtu kapitoly 12 - správa majetku kraje 

 2. podání Žádosti oprávněné osoby (právního zástupce) o převod zemědělského pozemku 
mimo veřejnou nabídku dle zákona o půdě č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
jako vlastníka stavby č. p. 738 na p. p. č . 1390/5 v k. ú. a obec Hronov 

II.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
 1. podepsat žádost na převod pozemku dle bodu I. tohoto usnesení 
  termín: 16.10.2013  

  

 

 2. uzavřít a podepsat smlouvu na převod pozemku dle bodu I. 1. tohoto usnesení 
  termín: 30.06.2014  

  

 

 
104. hlasování: 
PRO     20 
PROTI      1 
ZDRŽEL SE    8 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 91. 
Návrh na nové podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí tvořících pevnostní systém 
Dobrošov  
 
Předkladatel  
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK 10/594/2006 ze dne  
2. února 2006 předložil Královéhradecký kraj  Ministerstvu obrany – Vojenská ubytovací  
a stavební správa Pardubice žádost o bezúplatný převod některých staveb zapsaných na listu 
vlastnictví pro k. ú. Dobrošov a obec Náchod, a to na LV č. 168 (ČR - Ministerstvo obrany), tvořících  
národní kulturní památku „Soubor pevnostního systému Dobrošov“, do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje.Na základě této žádosti o bezúplatný převod vyhotovila Vojenská 
ubytovací a stavební správa Pardubice seznam objektů Souboru pevnostního systému - Tvrze 
Dobrošov včetně součástí a příslušenství a objektů stálého těžkého opevnění připravených k 
bezúplatnému převodu do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Upřesněním majetkoprávních 
vztahů k nemovitostem Pevnostního systému Dobrošov v katastru nemovitostí a jednání s 
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Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice bylo dohodnuto, že bude podána nová 
upřesněná žádost Královéhradeckého kraje na bezúplatný převod objektů Souboru pevnostního 
systému - Tvrze Dobrošov dle seznamu objektu uvedených v příloze tohoto usnesení.  Všechny 
požadované objekty opevnění potřebuje Regionální muzeum v Náchodě ke své muzejní práci. 
Všechny jsou evidovány jako součást národní kulturní památky. Na objektech NS-72 Můstek a NS-
75 Zelený, jakož i v podzemí probíhají v době sezóny každodenní prohlídky. Srub NS-73 Jeřáb je 
otevírán na státní svátky a samostatné pěchotní sruby NS-78 Polsko a NS-80 Jirásek leží na trase 
naučné stezky „Pevnost Dobrošov“ a průvodcovské prohlídky se zde konají v době významných 
jubileí či lokálních výročí. Kromě toho všechny uvedené objekty jsou propojeny hojně 
navštěvovanou naučnou stezkou s velkoplošnými informačními tabulemi značné pořizovací 
hodnoty. Prohlídka betonových objektů s podzemními chodbami kombinovaná s naučnou stezkou 
nabízí návštěvníků unikátní vojensko-historický skanzen, který snese srovnání s podobnými 
lokalitami v Evropě. 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je tímto materiálem předkládán návrh na podání nového 
zpřesnění žádosti o bezúplatný převod nemovitostí – staveb a pozemků, tvořících součást Souboru 
pevnostního systému Dobrošov,  předložené Ministerstvu obrany - VUSS Pardubice. 
 
Rozprava: 
 
Bc. Otakar Kalenda požádal přítomné členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o podporu 
předloženého návrhu. 
 
Ing. Josef Táborský hovořil o jednáních na Ministerstvu obrany. 
 
105. hlasování: 
PRO     27 
PROTI      0 
ZDRŽEL SE    1 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ ZK/8/449/2013 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje  
 
I.  p r o j e d n a l o  
 předložený seznam Souboru pevnostního systému - Tvrze Dobrošov včetně součástí a 

příslušenství a objektů stálého těžkého opevnění připravených k bezúplatnému převodu do 
vlastnictví Královéhradeckého kraje 

II.  s c h v a l u j e  
 záměr Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice a předložený seznam objektů Souboru 

pevnostního systému - Tvrze Dobrošov včetně součástí a příslušenství a objektů stálého 
těžkého opevnění připravených k bezúplatnému převodu do vlastnictví Královéhradeckého 
kraje a podání nové upřesňující žádosti o bezúplatný převod objektů Souboru pevnostního 
systému - Tvrze Dobrošov dle seznamu objektu uvedených v příloze tohoto usnesení 
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III.  u k l á d á  
 Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat žádost na bezúplatný převod dle bodu II. tohoto usnesení 
 termín: 16.10.2013  

   

 
 
Diskuse členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

Na 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vznesen písemný dotaz                          
Ing. Anny Maclové: 
Žádám o informaci – zdůvodnění navrhované částky ve výši 42.179 tis. Kč kapitoly 18 – 
zastupitelstvo kraje v roce 2014 – navýšení oproti částce 38.874 tis. Kč v roce 2013. 
 

MATERIÁLY PROJEDNANÉ BEZ PŘIJATÉHO USNESENÍ: 

  21.  Zřízení krajské destinační společnosti  
  46.  Vliv financování akce Modernizace a dostavba ON Náchod na rozpočet Královéhradeckého 

kraje  
  47.  Návrh na rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje na roky 2014 - 2018  
  50.  Návrh na vyjmutí nemovitostí v k.ú. Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn z hospodaření 

příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje  
  51.  Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  
  52.  Návrh na změnu zřizovací listiny svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  
  53.  Návrh na prodej části pozemku v k. ú. a obec Nový Bydžov  
  54.  Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Sedloňov  
  55.  Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Potštejn, okr. Rychnov nad Kněžnou  
  56.  Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Šárovcova Lhota, okr. Jičín  
  57.  Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a na výkup pozemku v 

k. ú. a obci Lochenice, okr. Hradec Králové  
  58.  Návrh na zrušení usnesení Rady Královéhradeckého kraje a na výkup pozemku v k. ú. 

Temný Důl a obci Horní Maršov, okr. Trutnov  
  59.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 740/8 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové  
  60.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 515/15 v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov  
  61.  Návrh na výkup pozemku v k. ú.Starý Rokytník a obci Trutnov, okr. Trutnov  
  62.  Návrh na výkup pozemku v k. ú.Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, okr. Náchod  
  63.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 1094 v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, 

okr. Náchod  
  64.  Návrh na výkup pozemku p.č. 1099 v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, 

okr. Náchod  
  65.  Návrh na výkup pozemku p.č. 1124 v k. ú.Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, 

okr. Náchod  
  66.  Návrh na výkup pozemků p.p.č. 613/6 a 613/7 v k. ú. Cidlina a obci Železnice, okr. Jičín  
  67.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 637/1 v k. ú. Cidlina a obci Železnice, okr. Jičín  
  68.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 1096/5 v k. ú. Žabokrky a obci Hronov, okr. Náchod  
  69.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 784/7 v k. ú. a obci Vitiněves, okr. Jičín  
  70.  Návrh na výkup pozemků p. č. 502/23 a 502/24 v k. ú. Dolní Nemojov a obci Nemojov, 

okr. Trutnov  
  71.  Návrh na výkup pozemku p.p.č. 455/16 v k. ú. a obci Hořenice, okr. Náchod  
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  72.  Návrh na výkup pozemků v k. ú.a obci Chvaleč, okr. Trutnov  
  73.  Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Náchod  
  74.  Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov  
  75.  Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Kohoutov, okr. Trutnov  
  76.  Návrh na darování souboru nemovitostí v k.ú. Opočno pod Orlickými horami  
  77.  Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Stará Voda do vlastnictví obce Stará Voda  
  78.  Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Solnice a v k. ú. Ještětice a obci Solnice městu 

Solnice  
  79.  Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Šárovcova Lhota obci Šárovcova Lhota, okr. Jičín  
  80.  Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou městu Rychnov nad 

Kněžnou  
  81.  Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci  Šárovcova Lhota od obce Šárovcova Lhota, 

okr. Jičín  
  82.  Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Voděrad a obci Voděrady, 

okr. Rychnov nad Kněžnou od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  83.  Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové od ČR -

 ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  84.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Hněvčeves, okr. Hradec Králové 

od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  85.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Kuks, okr. Trutnov od ČR - ÚZSVM 

do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  86.  Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Jívka, okr. Trutnov od ČR - ÚZSVM 

do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  87.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vlčice u Trutnova a obci Vlčice, okr. Trutnov 

od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  88.  Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice, 

okr. Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje  
  89.  Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti  
  90.  Návrh na převod pozemku v k. ú. a obec Hronov  
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Program zasedání byl vyčerpán, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, ukončil           
8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 16:40 hodin.  
 
Následující řádné zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční dne 21.10.2013. 
 
 
 
 
 
                    Bc. Lubomír Franc 
          hejtman Královéhradeckého kraje 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu :     Ing. Josef Táborský 
 
 
 
 
       Ing. Jan Sobotka 
 
 
 
 
Zapsala :      Ivana Nesvačilová 
V Hradci Králové dne 09.09.2013 
 


