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Z á p i s 

 
z 3. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 10. 4. 2013 od 14,00 hodin  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost č. P1.905 
 
 

 
 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Přizváni: viz. prezenční listina 

 
 
  Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 2. jednání výboru ze dne 27. 2. 2013  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Návrh příjemců dotace v krajských dotačních programech v oblasti životního 

prostředí a zemědělství pro rok 2013  
  4.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze 

uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění 
podzemních vod v areálu MW s.r.o. Červený Kostelec – provoz hydraulické ochranné 
bariéry  

  5.  Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zajištění aktivit projektu „Čistá obec, 
čisté město, čistý kraj“  

  6.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2013-I.  
  7.  Různé  
 
Jednání v 14,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byl schválen program 3. jednání (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů – zástupci odboru životního prostředí  

a zemědělství, Ing. Jaroslav Charvát, předseda Komise pro ŽPZ Rady Královéhradeckého 
kraje (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 2. jednání výboru ze dne 27. 2. 2013  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 3/13/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 2. jednání výboru ze dne 27. 2. 2013 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 1 
 
 USNESENÍ 3/14/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jiřího Pirnera 
 
K bodu 3 
Návrh příjemců dotace v krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí  
a zemědělství pro rok 2013  
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2084/2012 ze dne 6. 9. 2012 
bylo schváleno vyhlášení dotačních programů pro oblast životního prostředí a zemědělství: 
 

• 13ZPD01 Protipovodňová ochrana 
• 13ZPD02  Nakládání s odpady a ochrana ovzduší 
• 13ZPD03  Ochrana přírody a krajiny 
• 13ZPD05 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
• 13ZPD06 Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty 
• 13ZPD07 Propagace životního prostředí a zemědělství 

Celková alokace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na tyto programy je 5.248.600 Kč. 

Výzva pro předkládání žádostí do jednotlivých dotačních programů byla vyhlášena v termínu  
od 01. 02. 2013 do 08. 03. 2013.  
 
Celkem bylo do dotačního řízení předloženo 151 žádostí. Všechny žádosti splnily kritéria 
formálního hodnocení, v rámci hodnocení přijatelnosti byla vyřazena 1 žádost (13ZPD03-0003).  
 
Hodnotící komise proběhla dne 2. 4. 2013 od 9.00 hodin a navrhla seznam doporučených žádostí 
k financování, který byl členům výboru před jednáním rozeslán.  
 
Předložený seznam výbor projednal a hlasoval o jedné změně - přesun částky 45.000 z projektu 
13ZPD07-0004 na projekt 13ZPD07-0003 (9 pro, 0 proti, 0 zdržel). Seznam doporučených žádostí 
k financování je přílohou zápisu. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 3/15/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh hodnotící komise a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

rozdělení finanční podpory v rámci krajských dotačních programů v oblasti životního 
prostředí a zemědělství pro rok 2013 dle přílohy 

 
K bodu 4 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit 
soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod  
v areálu MW s.r.o. Červený Kostelec – provoz hydraulické ochranné bariéry  
 
Opatření navazuje na sanačně průzkumné práce provedené v minulých letech někdejších závodech 
s.p. TIBA v Červeném Kostelci. Činností tohoto někdejšího státního podniku došlo k masívní 
kontaminaci horninového prostředí a podzemních vod karcinogenními chlorovanými uhlovodíky, 
zásadním způsobem komplikující zásobování obyvatel Červeného Kostelce vodou. Situace, kdy 
původce závadného stavu zanikl, popř. není znám, řeší § 42 odst. 4 zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Podle tohoto ustanovení 
jsou kraje povinny zřizovat zvláštní účty ve výši 10.000.000 Kč získaných zpravidla z poplatků za 
odběr podzemní vody k úhradě těch opatření na odstranění ekologických škod na podzemních 
vodách, která nejdou uložit původcům závadného stavu. Náklady na opatření činí 139.540 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 3/16/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve

výši 139.540 Kč městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit 
soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod 
v Červeném Kostelci, tj. k provozu hydraulické ochranné bariéry V-5 

 
K bodu 5 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zajištění aktivit projektu „Čistá obec, čisté 
město, čistý kraj“  
 
Realizace projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ byla zahájena v roce 2004 na základě 
dohod Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, 
a.s., která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů podle 
zákona o obalech. Mezi partnery projektu patří i společnosti ASEKOL, s.r.o.  
a ELEKTROWIN a.s. Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční a efektivní systém odděleného 
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sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit Plán 
odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a cíle partnerů projektu. 
 
Výboru byl předložen návrh na vyčlenění a rozdělení finančních prostředků na realizaci aktivit  
v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ ve výši 340.000 Kč:  
 

• 100.000 Kč – pořízení košů na třídění odpadů do škol a školských zařízení zřízených 
krajem nebo obcemi, 

• 100.000 Kč – vzdělávací programy o problematice odpadového hospodářství, 
• 20.000 Kč – vyhlášení soutěže škol „Třídíme s Nikitou“, 
• 120.000 Kč – zajištění organizačních a administrativních prací souvisejících s realizací 

projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 3/17/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestičního účelově 

vázaného příspěvku Centru EP ve výši 340.000 Kč za účelem zajištění aktivit v rámci 
projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" v rámci ostatních běžných výdajů 
kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství 

 
K bodu 6 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2013 - I.  
 
Krajský dotační program „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování 
pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ je prováděn dle pravidel pro poskytování 
dotací schválených Radou Královéhradeckého kraje č. 16/692/2008. Žádosti o dotaci přijaté 
v rámci roční uzávěrky příjmu žádostí ke dni 31.3.2013 byly posouzeny pověřeným hodnotícím 
orgánem - „Komisí pro posuzování a vyhodnocení žádostí o podporu ze SFŽP, MZe ČR  
a Královéhradeckého kraje“ dne 8.4.2013, přičemž Komise doporučila orgánům 
Královéhradeckého kraje v prvním kole poskytnout investiční dotace obcím v celkové výši 
5.248.000 Kč (z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství pro rok 2013 – investiční 
dotace obcím na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve výši 5.000.000 Kč  
a vodohospodářské akce dle vodního zákona ve výši 248.000 Kč).      

Členové výboru obdrželi seznam všech podaných žádostí k 31.3.2013.  Žádosti zůstávají nadále 
v evidenci programu a hodnotící Komise se k nim bude v průběhu kalendářního roku vracet  
a navrhovat postupné finanční vykrytí v závislosti na disponibilních zdrojích dotačního programu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 3/18/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit investiční dotace obcím na rozvoj 

infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2013 - I. 
 
K bodu 7 
Různé  
 

- členům výboru budou rozeslány podmínky dotačních programů pro rok 2013 s tím, že na 
příštích jednáních výboru budou projednány návrhy na priority v dotačních programech 
v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 
 

Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru pro životní prostředí a zemědělství za účast na jednání výboru 
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15,45 hodin jednání ukončil.  
 
Termín příštího jednání výboru: 29. 5. 2013 od 14, 00 hodin 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 

……………………………………….. 
Ing. Martin Puš 
předseda výboru  

…………………………………………. 
                          Ing. Jiří Pirner 

ověřovatel zápisu 


