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Z á p i s 

 
z 6. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 2. 10. 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 5. jednání výboru ze dne 21. 8. 2013  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Poskytnutí finančních prostředků městu Jaroměř na likvidaci havárie – odstranění 

chloracetfenonu v Jaroměři Josefově  
  4.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Rychnov nad Kněžnou k úhradě zbývajících 

nezpůsobilých výdajů na akci Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících 
významný vodárenský zdroj  

  5.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze 
uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních 
vod v areálu MW s.r.o. Červený Kostelec – provoz hydraulické ochranné bariéry  

  6.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Vysokov 
(informace z ústního jednání)  

  7.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2013 - III.  
  8.  Různé  
 
 
Jednání ve 14,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byl schválen program 6. jednání (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů – zástupci odboru životního prostředí  

a zemědělství (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 5. jednání výboru ze dne 21. 8. 2013  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0  
   Zdržel se 0  
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USNESENÍ 6/32/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 5. jednání výboru ze dne 21. 8. 2013 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0  
   Zdržel se 1  
 
  
USNESENÍ 6/33/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu RNDr. Danielu Pačesnou, Ph.D. 
 
 
K bodu 3 
Poskytnutí finančních prostředků městu Jaroměř na likvidaci havárie – odstranění 
chloracetfenonu v Jaroměři Josefově  
V červnu 2013 bylo při výkopových pracích na výměně kanalizační přípojky v Jaroměři - 
Josefově  nalezeno 8 sudů s chloracetfenonem. Sudy byly z velké části zkorodované a při 
manipulaci docházelo k jejich rozpadu a následnému rozsypávání chloracetfenonu v prostoru 
manipulace. Při uvolnění chloracetfenonu do půdy a jeho následném vymývání dešťovými 
vodami tak hrozilo jeho pronikání do podzemních vod a vznik následných vodám nebezpečných 
produktů. V souladu s ustanovením § 42 odst. 4 vodního zákona město Jaroměř požádalo dne  
19. 8. 2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje o úhradu nákladů vynaložených na likvidaci 
výše popsaného závadného stavu. Žádost byla doložena závěrečnou zprávou o provedení 
sanačního zásahu (ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona praví, že pokud nelze opatření k 
nápravě havarijního stavu uložit jeho původci a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění 
povrchových nebo podzemních vod, zabezpečí nezbytná opatření k nápravě příslušný 
vodoprávní úřad).  
K tomuto účelu zřizuje kraj v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše  
10 000 000 Kč (tento zvláštní účet je tvořen zpravidla z poplatků za odběr podzemních  
a povrchových vod). Krajský úřad Královéhradeckého kraje pak dále nakládání s prostředky na 
tomto účtu upravuje tzv. Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na opatření k nápravě. Poskytnutí finančních městu Jaroměř na úhradu 
likvidace havárie – odstranění chloracetfenonu v Jaroměři Josefově ve výši 917 192 Kč je 
v souladu s ustanovením § 42 odst. 4 vodního zákona i s platnými Pravidly pro poskytování 
finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opatření k nápravě. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 6/34/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace městu 

Jaroměř ve výši 917.192 Kč na úhradu likvidace havárie odstranění chloracetfenonu  
v Jaroměři Josefově 

 
 
K bodu 4 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Rychnov nad Kněžnou k úhradě zbývajících 
nezpůsobilých výdajů na akci Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících 
významný vodárenský zdroj  
Město Rychnov nad Kněžnou uzavřelo dne 22. 10. 2010 s Královéhradeckým krajem smlouvu 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 209.521 Kč na 
úhradu tzv. nezpůsobilých výdajů (administrace a monitoring) spojených se zpracováním 
„Analýzy rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj“. Výše 
uvedená dotace byla vyčerpána v plné výši a závěrečná zpráva o jejím čerpání byla zpracována 
dne 24. 3. 2013. I přes její plné vyčerpání se však nepodařilo uhradit všechny nezpůsobilé výdaje 
s akcí související. Důvodem této skutečnosti je fakt, že celková výše skutečných nezpůsobilých 
výdajů byla o 32.000 Kč vyšší, než byl původní předpoklad. Město Rychnov nad Kněžnou má 
dle uzavřené smlouvy uhradit poslední fakturu v částce 32.000 Kč za zajištění administrace  
a monitoringu projektu za období po předání závěrečné zprávy Analýzy rizik na SFŽP. 
Město Rychnov nad Kněžnou požádalo dne 30. 8. 2013 orgány Královéhradeckého kraje 
o poskytnutí neinvestiční dotace k úhradě zbývajících nezpůsobilých výdajů na akci Analýza 
rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj ve výši 32.000 
Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 1 
 
  
USNESENÍ 6/35/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace městu 

Rychnov nad Kněžnou ve výši 32.000 Kč na úhradu zbývajících nezpůsobilých 
výdajů souvisejících s realizací akce Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění 
ohrožujících významný vodárenský zdroj 
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K bodu 5 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit 
soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod v 
areálu MW s.r.o. Červený Kostelec – provoz hydraulické ochranné bariéry  
Opatření navazuje na sanačně průzkumné práce provedené v minulých letech  
v někdejších závodech s.p. TIBA v Červeném Kostelci. Činností tohoto někdejšího státního 
podniku před rokem 1989 došlo k masívní kontaminaci horninového prostředí a podzemních vod 
karcinogenními chlorovanými uhlovodíky, zásadním způsobem komplikující zásobování 
obyvatel Červeného Kostelce vodou. Takovéto situace, kdy původce závadného stavu zanikl, 
popř. není znám, řeší § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.  
Po neúspěšných pokusech o nalezení nového (nekontaminovaného zdroje) bylo experimentálně 
ověřeno, že doposud stále nejekonomičtějším způsobem zajištění zásobování Červeného 
Kostelce vodou bude provozování hydraulické bariéry mezi zdrojem kontaminace a stávajícím 
vodárenským vrtem V-16 Větrník. Náklady na opatření činí 135.300 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 6/36/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 135.300 Kč městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit 
soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod 
v Červeném Kostelci, tj. k provozu hydraulické ochranné bariéry V-5 
  

 
K bodu 6 
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Vysokov 
(informace z ústního jednání)  
Předmětem jednání dne 20. 9. 2013 bylo projednání návrhu změny Plánu rozvoje vodovodů  
a kanalizací Královéhradeckého kraje, o kterou požádala obec Vysokov. Konkrétně se jednalo  
o odkanalizování a čištění odpadních vod obce Vysokov. V závěru jednání bylo dohodnuto, že 
krajský úřad nedoporučí změnu PRVK obce Vysokov ve variantě dostavba kanalizace s vlastní 
ČOV ke schválení orgánům kraje a nechá prověřit řešení odkanalizování obce Provodov-Šonov 
v současném znění PRVK s ohledem na Plán oblastí povodí Horního a středního Labe. 
O navrhované změně PRVK včetně procesu jejího projednávání byli členové výboru 
informováni na minulém jednání výboru dne 21. 8. 2013. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 6/37/2013/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k ústnímu jednání ve věci projednání návrhu změny Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje týkající se změny koncepce 
odkanalizování obce Vysokov a dalších obcí v okolí Vodní nádrže Rozkoš 

 
 
K bodu 7 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2013 - III.  
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 18. 9. 2013 navrhla vykrýt ve třetím kole (III.) 
žádosti o dotace v celkové výši 14.200.000 Kč (z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí  
a zemědělství pro rok 2013 – kapitálové výdaje ve výši 5.500.000 Kč  
a vodohospodářské akce dle vodního zákona ve výši 8.700.000 Kč). 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
  
USNESENÍ 6/38/2013/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 - III. 
 
 
K bodu 8 
Různé  

- informace ze zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 9. 9. 2013 
(problematika finančních příspěvků na hospodaření v lesích) 

 
- informace k účasti Královéhradeckého kraje na Společném programu na podporu výměny 

kotlů (MŽP navrhuje minimální výši podpory ze strany kraje 10 mil Kč, zajištění 
finančních prostředků pro rok 2014 závisí na výsledku hospodaření Královéhradeckého 
kraje v roce 2013) 
 

- informace ke Královéhradeckým krajským dožínkám konaným ve dnech 13. – 14. 9. 
2013 
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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 15,30 hodin jednání 
ukončil.  
 
Termín příštího jednání výboru: 20. 11. 2013 od 14, 00 hodin 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 
 
 

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

…………………………………………. 
               RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 

    ověřovatel zápisu 


