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Z á p i s 

 
z 8. jednání jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 15. 1. 2014 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 ze 7. jednání výboru ze dne 20. 11. 2013  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Informace k dotačním programům v oblasti životního prostředí a zemědělství v roce 

2014, ustanovení hodnotící komise  
  4.  Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2014  
  5.  Změna č. 30/2014 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj 

infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  
  7.  Různé  
 
 
Jednání ve 14,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byl představen nový člen výboru Ing. Jaroslav Charvát  
- byl schválen program 8. jednání, program byl rozšířen – Projednání žádosti příjemce 

dotace Dvanáct opic, s.r.o. o udělení výjimky na projekt „12ZPD05-0053 FILM 
A ŠKOLA – O zvířatech a lidech očima Královéhradeckého kraje“ (12 pro, 0 proti, 0 
zdržel) 

- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů – zástupci odboru životního prostředí  
a zemědělství, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 

K bodu 1 
Schválení zápisu ze 7. jednání výboru ze dne 20. 11. 2013  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
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USNESENÍ 8/45/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis ze 7. jednání výboru ze dne 20. 11. 2013 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/46/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Lenku Fialovou, DiS. 
 
K bodu 3 
Informace k dotačním programům v oblasti životního prostředí a zemědělství v roce 2014, 
ustanovení hodnotící komise  
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na základě usnesení Výboru pro životní 
prostředí a zemědělství ze dne 21. 8. 2013 usnesením ZK/10/548/2013  dne 4. 11. 2013 
podmínky krajských dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2014.  
 
Jedná se o tyto dotační programy: 
 
14ZPD01  Protipovodňová ochrana 
14ZPD02  Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží 
14ZPD03  Nakládání s odpady a ochrana ovzduší 
14ZPD04  Ochrana přírody a krajiny 
14ZPD05  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
14ZPD06  Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty 
14ZPD07  Propagace životního prostředí a zemědělství 
 
Termín výzvy pro podání žádostí o dotaci je stanoven od 27. 1. 2014 do 28. 2. 2014. 
 
Ustanovení hodnotící komise 
 
V souladu se Statutem dotačního fondu a Zásadami pro čerpání finanční podpory z dotačního 
fondu Královéhradeckého kraje, článek VII. odst. 5) byl výbor požádán o ustanovení hodnotící 
komise pro hodnocení žádostí do krajských dotačních programů v oblasti životního prostředí  
a zemědělství a o stanovení termínu hodnocení předložených žádostí do krajských dotačních 
programů. Navržená hodnotící komise bude jmenována usnesením Rady Královéhradeckého 
kraje. Na základě článku VII. odstavce 7) Zásad lze přizvat pracovníky odvětvového odboru  
a administrátora žádostí v dané oblasti.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12  
   Proti    0 
   Zdržel se   0  
 
 USNESENÍ 8/47/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o dotačních programech z oblasti životního prostředí a zemědělství v roce 

2014 
 

II.  s c h v a l u j e  
 1. na základě Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje dle článku VII. odstavec 5) je hodnotící komise 
stanovena v počtu 5 členů 
 

 2. termín zasedání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci je stanoven na 
19. 3. 2014 od 09:00 hodin 
 

 3. přizvání pracovníků dle článku VII. odstavce 7) Zásad pro čerpání finanční 
podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje:  
 Ing. Ondřej Slavík - odbor životního prostředí a zemědělství 
 Mgr. Iva Svobodová - odbor životního prostředí a zemědělství 
 Mgr. Ivana Kudrnáčová - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
 Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
 Ing. Jan Špelda - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
 

III. d o p o r u č u j e  
  Radě Královéhradeckého kraje jmenovat do hodnotící komise: 

Předseda komise - Ing. Martin Puš 
Člen komise - RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 
Člen komise - Petr Moravec 
Člen komise - Pavel Chrtek 
Člen komise - Ing. Jaroslav Charvát 
  

K bodu 4 
Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2014  
 
Evropská komise notifikovala navrhovaný rámec pravidel pro poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích svým rozhodnutím dne 19. 11. 2013 pod č. SA.36748. Na základě tohoto 
notifikovaného rámce pravidel pro poskytování finančních příspěvků na  hospodaření v lesích 
byl vytvořen návrh samostatných pravidel pro Královéhradecký kraj s tím, že pro každý 
kalendářní rok, v časovém období 2014 – 2020, bude Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
schvalovat příslušná aktuální pravidla. 
 
Při vytváření nových pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
bylo vycházeno ze schváleného rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2014, z vyhodnocení 
poskytnutých finančních příspěvků v minulých letech včetně vyhodnocení prioritních činností 
vykonávaných v rámci hospodářské činnosti v lesích a možnosti ovlivnění zakládání lesních 
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porostů a výchovy těchto porostů. Nová pravidla současně umožňují vykrytí co největšího 
množství žadatelů a to bez případného diskriminačního dopadu na žadatele. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  13 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 8/48/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Závazná pravidla Královéhradeckého 

kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu 
kontroly jejich využití v roce 2014 

 
K bodu 5 
Změna č. 30/2014 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
  
Královéhradecký kraj dle § 4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
v platném znění, zajišťuje v samostatné působnosti zpracování a schvaluje Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací pro své území nebo jeho část a to včetně jeho změn a aktualizací (§ 4 
odst. 6 zákona o VaK). PRVK obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně 
vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely na pitnou vodu, 
a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na jeho území.    
Na základě příslušných žádostí o změnu PRVK (Obec Malé Svatoňovice, Městys Černý Důl) 
byly zpracovány jednotlivé dílčí změny PRVK, které byly následně projednány dle zákona  
o VaK se všemi příslušnými subjekty.    
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  13  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/49/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 30/2014 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 6 
Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  
 
Dotační program Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ byl doposud 
prováděn dle pravidel schválených Radou Královéhradeckého kraje dle usnesení 
č. RK/16/692/2008 ze dne 4. 6. 2008 (dále také „pravidla“). Předmětem aktualizace pravidel 
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programu je zejména celkové zpřesnění a doplnění výkladu podmínek pro financování projektů  
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod v obcích, sjednocení pojmů dle 
stávající legislativy a některé další úpravy, které nemění dosavadní formu programu, 
administraci a způsob hodnocení předkládaných projektů. K podstatným úpravám pravidel patří 
zejména následující:  

- upřesnění výkladu uznatelných a neuznatelných nákladů pro financování z dotace dle 
terminologie stavebního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích (dále také „zákon 
o VaK“), 

- stanovení maximálního limitu dotace pro stavby a navýšení limitu dotace pro podporu 
zpracování projektových dokumentací,  

- nová povinnost příjemce dotace jako vlastníka vodovodu nebo kanalizace zpracovat  
a realizovat plán financování obnovy nově vzniklé infrastruktury dle zákona o VaK, 

- rozšíření hodnotících kritérií projektů o hledisko vlivu předmětné investice na jiné 
související stavby, které je nutné realizovat souběžně nebo ve stanovené návaznosti, 

- celkové zpřesnění výkladu procesu administrace finanční podpory včetně úpravy 
povinných formulářů.      

 
Návrh aktualizace pravidel vychází z doporučení Komise pro posuzování a vyhodnocování 
žádostí o podporu ze Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství ČR  
a Královéhradeckého kraje ze dne 6. 1. 2014. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  13  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/50/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci pravidel pro poskytování 

a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje "Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod" 

 
K bodu 7 
Různé  

• Mgr. Kudrnáčová (vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací) informovala 
členy výboru o žádosti příjemce dotace Dvanáct opic, s.r.o. (dále jen „příjemce“)  
o udělení výjimky na projekt „12ZPD05-0053 FILM A ŠKOLA – O zvířatech a lidech 
očima Královéhradeckého kraje“. Při konzultaci vyúčtování (27.12.2013) bylo zjištěno, 
že příjemce nebude schopen dodržet procentuální podíl požadované dotace (poměr mezi 
vlastním podílem a celkovými uznatelnými náklady projektu) uvedený v žádosti o dotaci. 
Dodržení tohoto podílu patří mezi smluvní podmínky, ke kterým se příjemce zavázal ve 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, a zároveň se jedná  
o jedno z  hodnotících kritérií dotačního programu. Udělení výjimky by příjemce 
zvýhodnilo před ostatními žadateli a mohlo by zpochybnit transparentnost posuzování 
žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Navíc projekt měl být 
realizován v původním termínu do 30.9.2013. Na základě žádosti příjemce byl však 
termín ukončení realizace projektu změněn na 31.12.2013. Ani do tohoto termínu nebyl 
předmět žádosti o dotaci předložen ve finální podobě, tzn., že termín ukončení realizace 
projektu nebyl splněn.  
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• Výbor projednal a schválil termíny konání jednání pro rok 2014: 

 
15.1.2014, 26.3.2014, 16.4.2014, 28.5.2014, 27.8.2014, 8.10.2014, 19.11.2014  
 
Čas jednání je stanoven od 14,00 hodin – vždy bude upřesněno pozvánkou. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  13  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/51/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. n e d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vyhovět žádosti příjemce dotace Dvanáct 

opic, s.r.o. o udělení výjimky na projekt "12ZPD05-0053 FILM A ŠKOLA   
O zvířatech a lidech očima Královéhradeckého kraje" 
 

II.  s c h v a l u j e  
  plán práce výboru na rok 2014 
 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru pro životní prostředí a zemědělství za účast na jednání  
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15,30 hodin jednání ukončil.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 

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

…………………………………………. 
                        Lenka Fialová, DiS. 

    ověřovatel zápisu 


