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Z á p i s 

 
z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 29. 5. 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 3. jednání výboru ze dne 10. 4. 2013  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
  4.  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich 
využití“  

  5.  Finanční dary obcím v rámci soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ za rok 2012  
  6.  Dotace obcím v rámci soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2013  
  7.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2013 - II.  
  8.  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 4. jednání, program byl rozšířen o bod č. 3) - Aktualizace Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje (8 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů – zástupci odboru životního prostředí  
a zemědělství, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací a odboru územního plánování 
a stavebního řádu (8 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 3. jednání výboru ze dne 10 .4. 2013  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 4/19/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  schvaluje zápis z 3. jednání výboru ze dne 10. 4. 2013 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 4/20/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 

v o l í  
ověřovatelem zápisu Lenku Fialovou, DiS. 
 
  

K bodu 3 
Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
Ing. Milan Pacák a Bc. Pavla Hofmanová (odbor územního plánování a stavebního řádu) podali 
členům výboru informaci k žádosti společnosti NET4GAS o mimořádnou aktualizaci Zásad 
územního rozvoje ve věci trasy vysokotlakého plynovodu a to v prostoru města Hradec Králové, 
Třebechovice pod Orebem, a obcí Blešno a Běleč nad Orlicí. Z ustanovení § 42 odst. 6 
stavebního zákona vyplývá mimo jiné povinnost, že je-li kraji podán oprávněným investorem 
návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické 
infrastruktury, zastupitelstvo kraje bezodkladně rozhodne o aktualizaci zásad územního rozvoje a 
jejím obsahu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 4/21/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l  
  informaci o podané žádosti představující návrh oprávněného investora - společnosti 

NET4GAS s. r. o. na mimořádnou aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje, uplatněný podle § 42 odst. 6 stavebního zákona, z důvodu 
rozvoje veřejné technické infrastruktury změna vymezení koridoru vysokotlakého 
plynovodu s tlakem nad 40 barů "VTL plynovod Olešná   Kudowa Zdroj", v Zásadách 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje vymezeného pod označením "TP1r" 

 
K bodu 4 
Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich 
využití“  
Usneseními Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/7/349/2005 ze dne 22.9.2005  
a ZK/21/1336/2007 ze dne 10.5.2007 byla schválena Závazná pravidla poskytování finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích  a způsob kontroly jejich využití pro období 2007 – 2013. 
Na základě schválených pravidel byly podány žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích za rok 
2013. Žádosti eviduje a kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
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pozdějších předpisů a pravidel provádí odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
zemědělství. 
Na základě provedené kontroly z celkově zaevidovaných žádostí, je doporučeno k proplacení 
příspěvku na hospodaření v lesích celkem 63 žádostí: 
 

Žadatel 
Přijaté 
žádosti 

Požadovaná 
výše příspěvku 

Žádosti navržené 
k proplacení 

Doporučená výše 
příspěvku ke 

schválení 
počet Kč počet Kč 

Obec, 
město 24 1 699 472 13 1 124 502 

Fyzická 
osoba 46 2 997 512 31 2 416 032 

Právnická 
osoba 21 3 825 056 19 3 459 466 

Celkem 91 8 522 040 63 7 000 000 
 
Z důvodu značného snížení objemu finančních prostředků pro příspěvky na hospodaření v lesích 
v roce 2013 a vzhledem k velkému  počtu nevykrytých žádostí výbor doporučil navýšit rozpočet 
kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství v roce 2013 o částku v  10 mil. Kč na tyto 
příspěvky. 
Zároveň jsou připravována k notifikaci Závazná pravidla Královéhradeckého kraje poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití pro období od 
roku 2014. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 4/22/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků 

na hospodaření v lesích z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství  
v roce 2013 

 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení kapitoly 02 - životní 
prostředí a zemědělství v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013  
o částku 10 mil. Kč na příspěvky na hospodaření v lesích 

 
K bodu 5 
Finanční dary obcím v rámci soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ za rok 2012  
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/26/1908/2012 ze dne  
22. 3. 2012 byla v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ vyhlášena soutěž v třídění 
odpadů obcí Královéhradeckého kraje „Čistá obec 2012“ spočívající ve vyhodnocení výtěžnosti  
a efektivity sběru využitelných složek komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, 
elektrozařízení a bioodpadů v obcích za kalendářní rok 2012. 

Pracovní skupina projektu na základě vyhodnocení výsledků dle pravidel soutěže navrhla dne  
3. 4. 2013 rozdělení finančních darů vítězům v celkové výši 690.000 Kč.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 4/23/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančních darů obcím 

v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2012 v celkové výši 690.000 
Kč z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství na rok 2013 

 
K bodu 6 
Dotace obcím v rámci soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2013  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/4/184/2013 byla vyhlášena soutěž 
obcí Královéhradeckého kraje „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2013, která je z dílčí 
části zaměřena na podporu rozvoje systémů nakládání s komunálními odpady a biologicky 
rozložitelnými odpady v obcích směřujících k naplnění prioritních cílů Plánu odpadového 
hospodářství Královéhradeckého kraje.  

Do výzvy pro předkládání projektů do této části soutěže s názvem „Čistý kraj – podpora 
realizace investic“ od 19. 3. 2013 do 30. 4. 2014 bylo předloženo 10 projektů s celkovými 
finančními požadavky za 3,774 mil. Kč. Pracovní skupina projektu dne 15. 5. 2013 vyhodnotila 
dle hodnotících kritérií programu předložené projekty a doporučila poskytnout dotaci projektům 
v celkové výši 2.160.000 Kč. 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 4/24/2013/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací obcím na projekty 

v oblasti odpadového hospodářství ve výši 2.160.000 Kč z rozpočtu kapitoly 02 –
životní prostředí a zemědělství na rok 2013 

 
K bodu 7 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2013 - II.  
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 (zásobování pitnou vodou a 
odkanalizování) 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 20. 5. 2013 navrhla vykrýt v druhém kole (II.) 
žádosti o dotace v celkové výši 18.545.000 Kč. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 4/25/2013/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 - II. 
 
K bodu 8 
Různé  

a) Výbor projednal priority v dotačních programech v oblasti životního prostředí  
a zemědělství pro rok 2014, byly navrženy nové prioritní cíle v některých dotačních 
programech: 
- Obnova a technické zajištění stávajících návesních vodních nádrží a revitalizace 

vodních toků v obci 
- Zpracování návrhu a zjištění péče o jednotlivé památné stromy 
- Likvidace invazních druhů rostlin v ochranářsky cenných lokalitách 
- Podpora „prodeje ze dvora“ vlastních zemědělských produktů 
- Podpora stálých kompostáren na volné zabezpečené ploše (hnojná plata) 
 

Z diskuze vyplynul požadavek na navýšení kapitoly 48 (dotační fond) na dotační programy 
v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2014 o částku 2 mil. Kč. 
 
Návrhy dotačních programů budou projednány i na příštím jednání výboru. 
 
Členové výboru mohou návrhy nových dotačních programů zasílat na odbor životního 
prostředí a zemědělství na e-mailovou adresu iloudova@kr-kralovéhradecky.cz  nejpozději 
do 13.6.2013.   
 

b) Vzhledem k dramaticky se navyšujícím stavům černé zvěře a jí působeným škodám na 
zemědělských a lesních kulturách výbor doporučil v roce 2014 obnovit vyplácení tzv. 
zástřelného (vyplácení částky 200,- Kč za každý odlov selete a lončáka prasete divokého 
v honitbách na území Královéhradeckého kraje mimo území obor) 
 

c) Výbor projednal možnosti zapojení Královéhradeckého kraje do dotačního programu 
Ministerstva životního prostředí ČR na podporu výměny kotlů pro vytápění domácností 
za modernější kotle produkující méně emisí. Tento program od loňského roku běží 
v Moravskoslezském kraji, v letošním roce projevily zájem o účast v programu další tři 
kraje – Ústecký, Jihomoravský a Středočeský. Výbor doporučil zahájit jednání s MŽP  
o možnosti přistoupení Královéhradeckého kraje k tomuto programu.  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8    
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 4/26/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení kapitoly 48 - dotační 

fond o částku 2 mil. Kč (oproti roku 2013) na dotační programy v oblasti 
životního prostředí a zemědělství na rok 2014 z důvodu rozšíření podporovaných 
oblastí a aktivit 

 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení kapitoly 02 - životní 
prostředí a zemědělství v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014 
o částku 750 tis. Kč na poskytování finančních příspěvků za každý odlov selete 
a lončáka prasete divokého v honitbách na území Královéhradeckého kraje mimo
území obor 

II.  p r o j e d n a l  
  možnosti zapojení Královéhradeckého kraje do dotačního programu MŽP na 

podporu výměny starých kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní kotle 
v domácnostech a doporučuje zahájit jednání s MŽP o možnostech přistoupení 
Královéhradeckého kraje k tomuto programu.  
Výbor doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení 
kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství v rámci rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2014 o částku 3 mil. Kč k zajištění finanční spoluúčasti 
Královéhradeckého kraje v tomto programu. 

 
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 16,45 hodin jednání 
ukončil.  
 
Termín příštího jednání výboru: 21. 8. 2013 od 14, 00 hodin 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 
 

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

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

        ověřovatel zápisu 


