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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období

ZÁPIS
ze 21 schůze
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ,
která se konala ve dnech 12. - 13. dubna při konferenci ISSS 2015
a ve dnech 14. - 15. dubna 2015
v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji

Přítomni: p. posl.Adámek, Bendl, Berdychová, Fischerová, Halíková, Horáček, Klán,
Kovářová, Kořenek, Lorencová, Petrů, Uhlík, Zahradníček.
Neděle 12. dubna 2015:
19.00
Slavnostní zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě – Klicperovo
divadlo, Hradec Králové.
Pondělí 13. dubna 2015
10,30
Slavnostní zahájení konference, Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375,
500 02 Hradec Králové
12,00
Účast na odborných přednáškách v areálu kongresového centra ALDIS
17,30
Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Asociace krajů ČR
pro informatizaci veřejné správy s poslanci Výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj PSP ČR.

20,00
Účast na slavnostním předávání cen Zlatý Erb, Biblioweb, ceny MV
úterý 14. dubna 2015:
09,30 hodin
Jednání poslanců Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj o podpoře rozvoje
turistického ruchu v regionech České republiky.
Jednání se účastnili: Ministerstvo pro místní rozvoj, Komise AKČR pro rozvoj
turistického ruchu, Úřad Královéhradeckého kraje, zástupci destinačních společností.
Místo: Park Golf Club, Roudničská 730, 500 02 Hradec Králové
09,30 hodin- Halíková – zahájení jednání VSR
Představení projektu PARK GOLF CLUB – p. Hloušek
09,50 hodin – Královéhradecký kraj – rozvoj cestovního ruchu
Klára Dostálová – náměstkyně ministryně MMR
- financování cestovního ruchu – nastavit a pak připravovat možnosti regulace.
- akční plán rozvoje cestovního ruchu.
- v novém období- není možná podpora cestovního ruchu z evropských peněz
- regionální akční plány – strategie
- 250 000 lidí zaměstnaných v turismu.
Ruml – náměstek Královéhradeckého kraje.
Kuks – zámek – rekonstrukce 56 milionů, 300 km cyklotras v kraji.
Zpřístupnění přírodních památek – v rámci toho se dá něco vybudovat – využití pro
stavbu cest, cyklostezek, atd.
Halíková – zahájení diskuse
Petrů – poplatek lázeňský, podpora kulturních akcí, cyklotrasy, akce v rámci
mikroregionu.
Dostálová – leštění klik skončilo, musí být nastavena kritéria, na základě toho bude
udělena podpora.
- akční plán na 2 – 3
- místní poplatky – jedna z cest pro financování cestovního ruchu.
Petrů – cyklostezky – je zapotřebí myslet také na údržbu.
Dostálová – z národních peněz to může být.
Ruml – činnost komise pro rozvoj cestovního ruchu AKČR.

Berdychová – prezentace kraje HK.
Prezentace: Hradec Králové
Překážky:
Český ráj – rozprostírá se na území 3. krajů
Královéhradecko – složeno ze tří krajů
1) Prvním bodem je otázka rajonizace. Czech Tourism – přihlédne k našim
námitkám? Udělal špatnou rajonizaci.
Dostálová: schizofrenie, která trvá 20 let.
Prezentace musí být prostřednictvím území, regiony, jedno jak tomu budeme říkat.
Nemůže to probíhat pro krajích.
Dostálová – je zapotřebí nastavit financování, ne zákon. Koncem května dokončíme
kritéria pro regionální akční plán.
Veřejná podpora a jednotné značení. Bortí nám veškerý marketing. Bude nová
metodika k veřejné podpoře.
Dostálová – postavili jsme si zeď, kterou nemůžeme přelézt.
Značení – zdravotně postižení a handicapovaní.
Lorencová- odměňování v pohostinství, to je obrovská šedá zóna. Bylo by to vše
jinak, kdyby to podléhalo zdanění.
Fischerová – analýza místních poplatků. Neumím si představit jak to chcete udělat,
když jsou samosprávné.
Matějová – členka komise pro RCR AK ČR.
- motivační systém pro obce – výběr poplatků – stát násobí.
- shoda využití „zajetých „ značek
- 50 mil Kč – podpora pro rozvoj cestovního ruchu
- 200 mil Kč – propagace českých potravin (MZE)
Kovářová – 50% stát a 50% obce ( investor)
- ze státu vrací skoro 50% zpět na daních a to nepočítám vedlejší efekty a zvýšená
zaměstnanost
- další cesta by byla – zvýšení podílu obcí na DPH

Lukeš – Český ráj. Zákon – čekal jsem od toho stabilizaci
- legislativa je hotová – Maďarsko, Rakousko.
Hledáme peníze na zaplacení destinačních společností ?!Proč si je nevydělají s
podnikateli?
15, 00 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský.
15, 00 – 15, 45 Prohlídka areálu VŠÚO Holovousy.
(Je to moc pěkné, to jsou dobře uložené peníze, tak to má být).
15. 50 – Jednání VSR
Halíková zahájení
Zl. Brádlová – starostka obce Holovousy.
- ocenění Vesnice roku 2014, 530 obyvatel
- MŠ, ZŠ 1. - 5 ročník
- zámek v soukromém vlastnictví
- jablko Holovouské malinové (3. 10. 2015 Slavnosti holovouských malináčů.
M. Berdychová – projekty pro obnovu venkova
opravené:
- knihovna
- obchůdek
- kadeřnictví, holičství
- oprava rybníka
- výsadba ovocných stromů
- sportovní areál (tenis, zavlažovaný trávník na malou kopanou)
- skatepark
Zmapování památek v okolí:
- holovouská STEZSKA (majetek obce na využití finančních prostředků.
- vše se využívalo přes MAS
Halíková – předává slovo paní náměstkyni Dostálové.
Dostálová – vše se orientuje spíše ke zvýšení konkurenceschopnosti.
IROP – osa – 4 = MAS, ale potřeba venkova je v základní infrastruktuře.
- využití komunitních center

- prioritní osa zdravotnictví
- MPO – proč nenechají implementovat MAS projekty živnostenského a malého
podnikání
IROP – národní kulturní památky
- program na místní komunikace pro obce do 3 000 obyvatel.
- 50 000 000 drobné sakrální stavby
Vesnice roku
Projekt bude pokračovat. Částka cca 50 mil. Kč
MZE – ředitel Gallas
Krumholcová – PRV – 67% - na ochranu životního prostředí – ochrana půdy.
Podpora obcí – vlastníci lesa, nakládání s biomasou
Podpora nezemědělských činností, diversifikace činností, MZE se nezapojuje do
ÚDRU.
V programovém období – o 1 mld méně, přitom MAS je více (4,4 mld).
Národní dotace – vodohospodářské dotace, kulturní dědictví
Gallas – kulturní dědictví – 50 mil. na rok. MZE v rámci Národní dotace toto nikdy
nedělalo.
V roce 2015 se neotvírá, bude fungovat až od roku 2016. Dotace by mohla být
vyhlášena každý rok.
Národní dotace do zemědělství – prostřednictvím Zásad jsou jednoleté. Žádosti
přijdou na SZIF.
Duben – seznam realizovatelných žádostí.
Rozmezí 75 – 500 tisíc Kč, 70% uznatelných nákladů.
Obce do 2000 tisíc obyvatel. Počet žadatelů by ale mohl být širší.
Na konci srpna, max. září – schváleny zásady pro čerpání.
Ministr sdělil navýšení rozpočtu v řádu set miliónů.
Soutěž Vesnice roku - Miroslava Tichá
MMR, SMO, MZe, MV – čtyři vyhlašovatelé
duben – do konce se podávají přihlášky - (krajské kolo).
9. října 2015 – vyhlášení vítěze.
Krajská úroveň – webové stránky MMR

Soutěž Vesnice roku 2015
Diskuse:
Zahradníček – poděkování organizátorům soutěže Vesnice roku.
Mgr. Kulíšek Petr – předseda MAS
- důvěra v MAS je veliká.
- prezentace – LEADER
- strategický přístup …...........7 principů
Co bychom chtěli:
- podporovat drobné podnikatele
- OPVVV – vzdělávací projekty ve školách
- OP zaměstnanost – navýšení prostředků.
Pomoc by měla přijít co nejdříve, komunitně vedený místní rozvoj
- Toky financí -expo – je však potřeba předfinancování.
Dostálová – MAS – 180 – 17 mld. Kraje financují MAS na svém území!
2 ministerstva budou financovat totéž!! (U dotací EU – stejné pro všechny).
středa 15. 4. 2015
9.00 odjezd z Libchavy
9,30 Česká Třebová – multifunkční dopravní uzel.
10.00 odjezd do Litomyšle
10,30 Tisková konference – zámek Litomyšl
Účastníci: Halíková M
Netolický M
Kašpar – starosta
R. Martínek – senátor
11, 30 – Prezentace – Smetanova Litomyšl – ředitel Jan Pikna
od 11. 6. - 5. 7 2015 – Festival Smetanova Litomyšl.
Financování :
41% vstupenky
37% sponzoři – soukromé zdroje
22% veřejné zdroje
Litomyšl
– 1,6 mil. Kč
Pardubický kraj – 1,6 mil Kč
SR ČR
- po každé jinak (2015 – 3,2 mil)

Celkový rozpočet 30 milionů Kč
30 tisíc návštěvníků
Návštěvníci zvýšili obrat české ekonomiky o 63 mil Kč. Veřejné rozpočty získaly
celkem 6,2 mil. Kč.
Upravit legislativně podpory pro velké festivaly ze strany státu v poměru 80%
vlastních prostředků, 20% stát.
Halíková – poděkování za prezentaci.
Adámek- předložení návrhu do vlády na systémové řešení podpory festivalů u
rozpočtu nad 10 mil. Kč.
Kořenek – závěrečný účet MK, rozpočet na příští rok 2016, chce proběhlou
prezentaci pro školský výbor.
Martínek – my chceme systém v těchto podporách. Dlouhodobá pravidla mají větší
efekt, než létání a prošení na ministerstvech.
ČR by si měla vyčlenit základní festivaly, které jsou pro ni prioritou.
Netolický – jednání s MK o nastavení systému.

Zapsala: Kuklíková
Zodpovídá : Mgr Miroslav Wolf – organizační tajemník

PaedDr. Milada H a l í k o v á v.r.
předsedkyně výboru

Bc.Jan K l á n v.r.
zpravodaj

