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Z á p i s 

 
ze 7. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 20. 11. 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 6. jednání výboru ze dne 2. 10. 2013  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2014  
  4.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2013 - IV.  
  5.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Vysokov  
  6.  Změna č. 29/2013 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  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. Aleš Maloch 
- byl schválen program 7. jednání (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů – zástupci odboru životního prostředí  

a zemědělství (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 

K bodu 1 
Schválení zápisu z 6. jednání výboru ze dne 2. 10. 2013  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti   0 
   Zdržel se  0 
 
  
USNESENÍ 7/39/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 6. jednání výboru ze dne 2. 10. 2013 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   1 
 
  
USNESENÍ 7/40/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Václava Ludvíka 
 
 
K bodu 3 
Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2014  
 
Vzhledem k tomu, že k 31.12.2013 končí platnost Závazných pravidel Královéhradeckého kraje pro 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití pro období 
2007 – 2013 („pravidla“), Královéhradecký kraj v součinnosti s Ministerstvem zemědělství připravil 
společný dotační rámec příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 – 2020 a následně zajistil 
společnou notifikaci příspěvků na hospodaření v lesích před Evropskou komisí v souladu s článkem 
108 Smlouvy o fungování EU na období po roce 2013.  
V rámci příspěvků na lesní hospodářství Královéhradeckého kraje je doporučeno podporovat 
především obnovu lesních porostů - přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí a umělou obnovu sadbou 
tzv. první zalesnění, dále by byla podporována výchova lesních porostů do 40 let.  
Na základě nových pravidel budou moci orgány Královéhradeckého kraje (rada, zastupitelstvo) 
rozhodnout o krácení finančního příspěvku a to maximálně o 30%. Dále je v pravidlech stanovena 
maximální výše finančního příspěvku pro jednoho žadatele, a to do 750.000 Kč.  
Vlastníci lesa vedle možnosti čerpat příspěvky kraje, budou moci využít také příspěvky poskytované 
Ministerstvem zemědělství a to na obnovu lesů poškozených imisemi v pásmech poškození A a B, na 
ekologické a k přírodě šetrné technologie, na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální 
formě a na ostatní hospodaření v lesích – jedná se o práce související se zachováním a reprodukcí 
genových zdrojů lesních dřevin, včetně prací souvisejících se zakládáním a provozem semenných 
sadů. 
 
Stěžejní připomínkou výboru k novým pravidlům pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích 
bylo prodloužení termínu uzávěrky pro předkládané žádosti o příspěvky na hospodaření 
v lesích, a to s ohledem na termíny rozložení prací, které vlastníci lesů v rámci obnovy a výchovy 
porostů v průběhu roku provádějí. 
Citované činnosti jsou zpravidla prováděny v jarním a podzimním období, dochází také k termínovým 
odlišnostem u vlastníků lesa v nížinách a v podhorských oblastech. Posunutím termínu uzávěrky pro 
podávání uvedených žádostí alespoň do konce října příslušného kalendářního roku lze dosáhnout 
uspokojení maximálního počtu žadatelů a zamezení případných diskriminačních dopadů. 
 
Konečná verze pravidel bude členům předložena na příštím jednání. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 7/41/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh Závazných pravidel Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních 

příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2014 
 
 
K bodu 4 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2013 - IV.  
 
Předmětem je poskytnutí investičních dotací obcím na vodohospodářské projekty zařazené 
v zásobníku projektů v rámci roční uzávěrky příjmu žádostí o dotace k 31.3.2013 do krajského 
programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel“. Celkem bylo 
předloženo 85 projektů s požadovanou dotací ve výši 125.582.000 Kč. 
Komise pro posuzování a vyhodnocování žádostí o podporu ze SFŽP, MZe ČR  
a Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 5.11.2013 navrhla vykrýt ve čtvrtém kole (IV.) 
žádosti o dotace v celkové výši 6.045.000 Kč . 
Předložený návrh zahrnuje rovněž investiční dotaci ve výši 2.000.000 Kč pro město Červený Kostelec 
na řešení dlouhodobých problémů s kvalitou pitné vody z hlediska kontaminace vodních zdrojů 
chlorovanými uhlovodíky. 
 

Žadatel Název projektu Uznatelné 
náklady (Kč) 

Návrh dotace 
(Kč) 

Zdroj 
financování 

Obec Malá Úpa Rekonstrukce ČOV Černá Voda 185 000 145 000 02 – životní 
prostředí – 

vodohosp. akce  
dle vodního 

zákona 

Městys Podhradí Vodovod Podhradí 5 968 025 3 900 000 
Město Červený 
Kostelec 

Zlepšení kvality pitné vody 
v Červeném Kostelci 2 696 675 2 000 000 

CELKEM 6 045 000  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti   0 
   Zdržel se  0 
 
 
USNESENÍ 7/42/2013/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 - IV. 
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K bodu 5 
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Vysokov  
 
Předmětem změny PRVK je vybudování nové čistírny odpadních vod v obci Vysokov o kapacitě 600 
EO, na které by byly čištěny jen odpadní vody z obce Vysokov. Vyčištěné vody by byly odváděny do 
blízkého potoka a dále do vodní nádrže Rozkoš. 
Změna PRVK obce Vysokov byla projednána na zasedání výboru pro životní prostředí a zemědělství 
dne 21. 8. 2013 s usnesením, že budou probíhat další jednání v této záležitosti. Jednání se konalo dne 
20. 9. 2013. 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje doporučuje zamítnout žádost obce Vysokov o změnu PRVK, 
 a to z následujících důvodů: 

•  Zamezení zhoršování kvality vody ve vodní nádrži Rozkoš úplným omezením vypouštění 
předčištěných odpadních vod z bodových zdrojů do vodní nádrže Rozkoš. 

•  Vypouštění vyčištěných odpadních vod z nové čistírny odpadních vod je navrženo přes 
bezejmennou vodoteč do vodní nádrže Rozkoš, která je zařazena mezi koupací vody. Dle ust. 
§ 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění, jsou povrchové vody užívané ke koupání pro vyhovující jakost vod a jsou 
stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 
vyhláškou. 

•  Změna koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod obce Vysokov je v rozporu s Plánem 
oblastí povodí Horního a Středního Labe. V Plánu povodí jsou stanovena konkrétní opatření 
ke zlepšení kvality povrchových vod, spočívající v odvedení splaškových vod z obce 
Vysokov, včetně průmyslové zóny a z obce Provodov - Šonov mimo povodí vodní nádrže 
Rozkoš.  

•  Schválením této změny nebude možné v budoucnu dostát stavenými cílům Plánu povodí.  
•  Úprava kvality vody ve vodní nádrži stojí značné finanční náklady, které neodpovídají 

dosaženým výsledkům. 
•  Jiná řešení na odkanalizování a čištění odpadních vod z obce Vysokov, navržená v průběhu 

projednávání změny, jsou dle předběžných výpočtů ekonomicky výhodnější než navrhovaná 
změna.  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti   0 
   Zdržel se  0 
 
  
USNESENÍ 7/43/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zamítnout žádost obce Vysokov o změnu 

Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 6 
Změna č. 29/2013 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 
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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 (Město Žacléř, Obec Malá Úpa) 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  11 
   Proti   0 
   Zdržel se  0 
 
  
USNESENÍ 7/44/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 29/2013 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 7 
Různé  
 

- informace ke Společnému programu na podporu výměny kotlů 
 

- termín příštího jednání výboru: 15. 1. 2014 od 14, 00 hodin  
(bude schválen 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 15,15 hodin jednání ukončil.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

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

…………………………………………. 
                        Ing. Václav Ludvík 

    ověřovatel zápisu 


