
 1

 
Z á p i s 

 
z 5. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 21. 8. 2013 od 13,00 hodin  

 
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER Horní Maršov 

 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Přizváni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
  1.  Představení Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER  

a) Prohlídka rekonstruované fary – projekt DOTEK  
b) Informace k činnosti střediska  

  2.  Schválení zápisu ze 4. jednání výboru ze dne 29. 5. 2013  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Schválení podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství 

pro rok 2014  
  5.  Změna č. 28/2013 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Vysokov  
  7.  Různé  
 
Jednání ve 13,00 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byl schválen program 5. jednání výboru (8 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů – zástupci odboru životního prostředí  

a zemědělství, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací (8 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 
K bodu 1 
Představení Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER  
a) Prohlídka rekonstruované fary – projekt DOTEK 
b) Informace k činnosti střediska  
 
RNDr. Jiří Kulich, ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, představil 
projekt DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury.  Jedná se o bývalou barokní faru 
v Horním Maršově, která je příkladem jedinečného spojení kulturní památky s provozem 
vybaveným moderními technologiemi (vytápění na biomasu, solární kolektory, rekuperace). Fara 
je majetkem střediska SEVER, které v r. 2013 dokončilo její kompletní rekonstrukci. Cílem 
DOTEKu je obnovení vztahu lidí ke krajině a přírodě, zachování kulturního dědictví, šíření 
dovedností směřující k trvale udržitelnému životu. Na faře se nachází informační centrum, 
interaktivní expozice Fara na Dotek, dílny pro tradiční řemesla, seminární místnosti, klubovna, 
knihovna, kuchyně a jídelna, pokoje, zahrada a hospodářství s domácími zvířaty.  
Dále byli členové Výboru seznámeni s činností střediska a jeho významnými projekty. 
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K bodu 2 
Schválení zápisu ze 4. jednání výboru ze dne 29. 5. 2013  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
 
USNESENÍ 5/27/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis ze 4. jednání výboru ze dne 29. 5. 2013 
 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 5/28/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Lenku Fialovou, DiS. 
 
K bodu 4 
Schválení podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro 
rok 2014  
 
V souladu s Dotační strategií Královéhradeckého kraje schválenou usnesením ZK/9/582/2009 
dne 22. 10. 2009 v aktuálním znění a Statutem dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
schváleným usnesením ZK/28/2011/2012 ze dne 14. 6. 2012, byl výboru předložen návrh 
podmínek krajských dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2014: 
 

• 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  

 
Podmínky dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2014 byly 
členům výboru rozeslány před jednáním.  
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Na základě jednání komise pro životní prostředí a zemědělství Rady Královéhradeckého kraje 
dne 14.8.2013 bylo doporučeno do programu 14ZPD06 - Praktická péče o přírodní prostředí, 
zdroje a produkty - zařadit možnost úhrady nákladů na vyšetření moru včelího plodu mimo 
stanovené ochranné pásmo.  
Oddělení krajských dotací navrhuje výzvu pro podání žádostí o dotaci v oblasti ŽP v termínu   
od 27.1. 2014 do 28.2.2014. 
Podmínky dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2014 jsou 
přílohou zápisu. 
 
Aktualizace Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
 
Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje obdrželi 
členové výboru před jednáním. 
Na základě změny organizační struktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje od 1. 1. 2013 
dochází k sjednocení zásad Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje (POV) se 
zásadami pro ostatní krajské dotační programy. V materiálu došlo pouze k drobným úpravám  
a doplnění tak, aby byly reflektovány zvláštnosti - odlišnosti POV. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 5/29/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů 

v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 
 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Zásad pro čerpání 

finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje s platností  
od 1. 11. 2013 

 
K bodu 5 
Změna č. 28/2013 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 
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.  
Změna č. 28 se skládá z dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 
kraje. Na základě příslušných žádostí (Město Rtyně v Podkrkonoší, Obec Čermná, Obec 
Krchleby, Obec Kněžnice) byly zpracovány změny PRVK, které byly následně projednány dle 
zákona o VaK se všemi příslušnými subjekty.    
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
 
  
USNESENÍ 5/30/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 28/2013 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 6 
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Vysokov  
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje předpokládá dobudování splaškové 
kanalizace a kanalizačního přivaděče s odvedením odpadních vod na novou centrální ČOV 
Provodov-Šonov. Část obce bude odpadní vody likvidovat na rekonstruovaných stávajících 
nepropustných jímkách na vyvážení nebo v nově vybudovaných jímkách, stávajících septicích 
doplněných o zemní filtry, popř. nových domovních biologických aktivačních nebo anaerobně-
aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek, kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na 
ČOV Náchod. 

Obec Vysokov má v horní části funkční kanalizaci, která je odvedena na kanalizaci města 
Náchoda s likvidací odpadních vod na ČOV Náchod. Odpadní vody ze střední a dolní části obce 
se plánovalo odvést na ČOV Provodov-Šonov. Odvedení odpadních vod a jejich čištění na ČOV 
Provodov-Šonov bylo obcí Provodov-Šonov zamítnuto. Obec Vysokov proto požádala o změnu 
PRVK. 

Navrhovaná změna PRVK spočívá v dostavbě splaškové kanalizační sítě s odvedením na novou 
ČOV o kapacitě cca 600 EO, budovanou ve spodní části obce Vysokov s vyústěním do místní 
vodoteče, která dále ústí do vodní nádrže Rozkoš.                                           
 
Členové výboru byli seznámeni s procesem projednávání změny PRVK obce Vysokov. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
  
USNESENÍ 5/31/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o projednávané změně Plánu rozvoje a kanalizací obce Vysokov 
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II.  p o ž a d u j e  
  vyvolání jednání všech zainteresovaných stran (Obec Vysokov, Obec Provodov-

Šonov, Povodí Labe, státní podnik, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Ing. Březina 
- VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., vedení Královéhradeckého 
kraje, zástupci krajského úřadu, popř. členové výboru pro životní prostředí a 
zemědělství a další) ze strany vedení Královéhradeckého kraje při řešení způsobu 
odkanalizování jednotlivých obcí v tomto území, a to s ohledem na ochranu životního 
prostředí v dotčeném území, zejména na ochranu kvality vody ve vodní nádrži 
Rozkoš. O výsledku jednání bude výbor na svém příštím zasedání informován 

 
 
K bodu 7 
Různé  

- informace ke Královéhradeckým krajským dožínkám konaným ve dnech  
13. – 14. 9. 2013 

  
 
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 15,15 hodin jednání 
ukončil.  
 
Termín příštího jednání výboru:  2. 10. 2013 od 14, 00 hodin 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  Podmínky dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2014 
 
 
 

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

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

        ověřovatel zápisu 


