
 1

 
Z á p i s 

 
z 2. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 27. 2. 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 1. jednání výboru ze dne 9. 1. 2013  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a jeho plnění v průběhu let 

2006 – 2011  
  4.  Změna č. 27/2013 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  5.  Informace k vyhlášení veřejné zakázky „Královéhradecké krajské dožínky 2013“, 

„Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2013“ a „Agrární poradenské  
a informační centrum Královéhradeckého kraje 2013“  

  6.  Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2013“  
  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 2. jednání (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 1. jednání výboru ze dne 9. 1. 2013  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0  
   Zdržel se 0  
 
USNESENÍ 2/7/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 1. jednání výboru ze dne 9. 1. 2013 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 1 
 
USNESENÍ 2/8/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Jiřího Zváru 
 
K bodu 3 
Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a jeho plnění v průběhu let 2006 
– 2011  
-prezentace společnosti ISES, s.r.o. 
Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje (POH KHK) byl zpracován na základě  
§ 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, 
který ukládá kraji v samostatné působnosti zpracovat plán odpadového hospodářství 
Královéhradeckého kraje pro jím spravované území. Cílem vyhodnocení POH 
Královéhradeckého kraje je zjistit stav plnění cílů stanovených v závazné části POH  
v předchozích letech. POH KHK stanovuje ve své závazné části celkem 35 strategických cílů. 
Cíle, které se daří od roku 2006 plnit bez výhrad, se týkají zejména plnění opatření k předcházení 
vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností odpadů, zajištění 
informovanosti občanů, zpětného odběru a nakládání se stavebními odpady a kaly. 
Cílovou hodnotu stanovenou pro rok 2010 se podařilo splnit při nakládání s biologicky 
rozložitelnými komunálními odpady. S výhradami jsou dlouhodobě plněny cíle z oblasti 
nakládání s objemnými odpady a skládkování odpadů – zejména skládkování směsného 
komunálního odpadu, snížení měrné produkce nebezpečných odpadů a identifikace a řešení 
starých zátěží nacházejících se na území kraje.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 2/9/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a jeho plnění 

v průběhu let 2006 - 2011 
II.  d o p o r u č u j e  
  předložit informaci k Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a jeho 

plnění v průběhu let 2006 - 2011 na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 4 
Změna č. 27/2013 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.  
   
Na základě příslušných žádostí o změnu PRVK (Město Nechanice, Obec Val) byly zpracovány 
změny PRVK, které byly následně projednány dle zákona o VaK se všemi příslušnými subjekty.    
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 2/10/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 27/2013 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 5 
Informace k vyhlášení veřejné zakázky „Královéhradecké krajské dožínky 2013“, 
„Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2013“ a „Agrární poradenské a 
informační centrum Královéhradeckého kraje 2013“  
 
Královéhradecké krajské dožínky: 
Každoročně je Královéhradeckým krajem od roku 2004 vyhlašována veřejná zakázka na 
zajištění této akce. V roce 2013 je v kapitole 02 – životní prostředí a zemědělství na tuto akci 
alokováno 1,3 mil. Kč.  
Vyhlášení veřejné zakázky bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 18.2.2013. 
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20.3.2013, kdy se sejde komise pro otevírání obálek  
a hodnotící komise. V průběhu dubna 2013 by měla být uzavřena smlouva s vybraným 
uchazečem.  
 
Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2013 
Soutěž Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2013 je vyhlašována Královéhradeckým 
krajem od roku 2006. Účelem soutěže je podpořit propagaci potravin a potravinářů 
Královéhradeckého kraje. Ceny jsou vyhlašovány v několika kategoriích – mlýnské a pekárenské 
výrobky, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, lahůdky a cukrářské výrobky, 
zelenina, ovoce a ostatní výrobky a alkoholické a nealkoholické nápoje. Výsledky soutěže jsou 
vyhlášeny na Královéhradeckých krajských dožínkách. Královéhradecký kraj poskytuje 
prostřednictvím kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na zajištění této akce 500 000 Kč. 
 
Agrární poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje 2013 
Agrární poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje je vyhlašováno od roku 
2005. Toto centrum zajišťuje především pro zemědělce bezplatný informační servis z oblasti 
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zemědělství jak na krajské, státní, tak na evropské úrovni. V rámci fungování centra jsou 
pořádány pro zemědělce semináře, je provozován web, kde jsou prezentovány komplexní 
informace. Dále je poskytováno poradenství v oblasti právních předpisů, legislativy a dotací 
zaměřených na tuto problematiku a další doplňkové služby. Na tuto zakázku je v kapitole 02 – 
životní prostředí a zemědělství pro rok 2013 alokováno 400 000 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 2/11/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k zadání veřejných zakázek "Královéhradecké krajské dožínky 2013", 

"Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2013" a "Agrární poradenské 
a informační centrum Královéhradeckého kraje 2013" 

 
K bodu 6 
Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2013“  
Královéhradecký kraj společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.  
a provozovatelem zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL s.r.o. realizují na základě smluv  
o partnerství a vzájemné spolupráci projekt „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, jehož hlavním 
cílem je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek 
komunálních a obalových odpadů, zpětného odběru elektrozařízení a rozvoj nakládání s odpady 
směřující k naplnění cílů Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. 
V rámci projektu je každoročně vyhlašována soutěž pro obce Královéhradeckého kraje, která se 
skládá ze dvou částí: 
 
1)  „Čistá obec – soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje“ spočívá ve 

vyhodnocení výtěžnosti a efektivity sběru využitelných složek komunálních odpadů, 
nebezpečných odpadů, elektrozařízení a bioodpadů v obcích za kalendářní rok 2013.  
 

2) „Čistý kraj – podpora realizace investic“ – tato část je zaměřena na realizaci systémů sběru 
a nakládání s komunálními odpady a bioodpady v obcích směřujících k plnění prioritních cílů 
Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje.  

 
Vyhodnocení obou částí soutěže provádí pracovní skupina projektu „Čistá obec, čisté město, 
čistý kraj“ složená ze zástupců partnerů projektu (Královéhradecký kraj, EKO-KOM, ASEKOL, 
Centrum EP).  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0 
   Zdržel se 1 
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USNESENÍ 2/12/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit pravidla soutěže "Čistá obec, čisté 

město, čistý kraj" pro rok 2013 
 
K bodu 7 
Různé  

- informace k připravovanému semináři „Decentralizované kompostování“ ( 19.3.2013) 
 
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 15,45 hodin jednání 
ukončil.  
 
Termín příštího jednání výboru: 10. 4. 2013 od 14, 00 hodin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 

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

…………………………………………. 
Jiří Zvára 

ověřovatel zápisu 


