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Z á p i s 

 
z 11. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 08.03.2010 od  12,30 hodin 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost č. P1.118 
 
 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 9. jednání výboru ze dne 11. 01. 2010  

Schválení zápisu z 10. jednání výboru ze dne 08. 02. 2010  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Regionální inovační strategie, závěrečné projednání (zpracovatel – Centrum EP)  
  4.  Návrh harmonogramu aktualizace dokumentu Programu rozvoje Královéhradeckého 

kraje 2011-2013  
  5.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Kostelec nad Orlicí na provedení průzkumu a 

zpracování odborných podkladů nezbytných pro stanovení opatření k nápravě 
závadného stavu – nadlimitních obsahů atrazinu ve vodním zdroji Třebechovice - 
Bědovice  

  6.  Změna č. 13/2010 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  7.  Investiční dotace obcím v rámci programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 

hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ v 
roce 2010 – I.  

  8.  Různé  
 
Jednání v 12,30 zahájil a řídil předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Otakar Ruml. Byl schválen program 11. jednání (10 pro, 0 proti, 0 
zdržel). 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 9. jednání výboru ze dne 11. 01. 2010  
Schválení zápisu z 10. jednání výboru ze dne 08. 02. 2010  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 11/72/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
 1. zápis z 9. jednání výboru ze dne 11. 01. 2010 
 2. zápis z 10. jednání výboru ze dne 08. 02. 2010 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 11/73/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
K bodu 3 
Regionální inovační strategie, závěrečné projednání (zpracovatel – Centrum EP)  
Členům výboru byl rozeslán podkladový materiál, týkající se Regionální inovační strategie  
Královéhradeckého kraje včetně příloh. Materiál byl představen formou prezentace RNDr. 
Kučerovou a Ing. Smetanovou (Centrum EP). Materiál obsahoval strategickou a analytickou 
část. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 11/74/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci a prezentaci k Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 4 
Návrh harmonogramu aktualizace dokumentu Programu rozvoje Královéhradeckého 
kraje 2011-2013  
Členům výboru byla poskytnuta prezentace návrhu harmonogramu aktualizace dokumentu 
Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 (PRK KHK). Prezentaci k návrhu 
harmonogramu aktualizace PRK KHK přednesla RNDr. Kučerová (Centrum EP), která 
konstatovala, že s tímto postupem aktualizace byla seznámena Krajská koordinační skupina, 
která ho schválila. Dokument má být předložen 4. 11. 2010 ke schválení Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje. 
Jako samostatný dokument, navazující na PRK KHK, je Program obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013. Následnou prezentaci – přístupy k vymezení 
venkova – hranice počtu obyvatel, přednesla Mgr. Pourová (Centrum EP). 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 11/75/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci a prezentaci harmonogramu aktualizace dokumentu Programu 

rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013 
 
K bodu 5 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Kostelec nad Orlicí na provedení průzkumu a 
zpracování odborných podkladů nezbytných pro stanovení opatření k nápravě závadného 
stavu – nadlimitních obsahů atrazinu ve vodním zdroji Třebechovice - Bědovice  
V červnu roku 2009 byl Magistrátu města Hradec Králové nahlášen společností Vodovody a 
kanalizace Hradec Králové a.s. nadlimitní obsah pesticidů atrazin a dEtatrazin. Zjištěné obsahy 
pesticidů byly ve vodním zdroji Třebechovice – Bědovice indikovány již od roku 2005, přičemž 
jejich obsah vykazuje setrvalý až mírně rostoucí trend, v absolutních hodnotách až 
čtrnáctinásobně převyšující hodnoty pro pitnou vodu. V důsledku kontaminace bylo nutno 
významně snížit odběr z tohoto vodního zdroje, což pro veřejné zásobování vodou představuje 
citelný výpadek. Provozovatel vodního zdroje proto nahlásil znečištění vodního zdroje 
Magistrátu města Hradec Králové, Krajské hygienické stanici a současně podal na Policii ČR 
trestní oznámení na neznámého pachatele.  
Záležitost byla projednána dne 7. 7. 2009 za přítomnosti provozovatele vodního zdroje, zástupců 
Magistrátu města Hradec Králové, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a zpracovatele 
odborných podkladů pro vyhlášení PHO pro příslušný vodní zdroj. Výsledkem jednání byla 
konsensuální shoda na nutnosti provést opatření ke zjištění původu této kontaminace a následně 
provedení opatření k její eliminaci. Dále bylo zjištěno, že přestože se jedná o jeden 
z nejvýznamnějších zdrojů vody pro Hradec Králové, samotný kontaminovaný vodní zdroj se 
nachází za hranicí správního obvodu Magistrátu města Hradec Králové a sice ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí. Jelikož bylo zřejmé, že opatření 
k nápravě nelze uložit původci závadného stavu, neboť není znám, postupoval místně příslušný 
vodoprávní úřad, Městský úřad Kostelec nad Orlicí, podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního 
zákona a vydal rozhodnutí, kterým uložil provedení příslušných průzkumných prací osobě 
odborně způsobilé, AQUATEST a.s. Podle citovaného zákonného ustanovení postupují 
vodoprávní úřady v případech závažných závadných stavů na podzemních vodách, kdy původce 
závadného stavu je neznámý nebo zanikl. V takovémto případě se náklady na realizaci těchto 
opatření hradí z prostředků příslušného krajského úřadu, který je ze zákona povinen mít za tímto 
účelem zřízený zvláštní účet ve výši 10.000.000 Kč. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 11/76/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 438.041 Kč městu Kostelec nad Orlicí k úhradě zajištění odborných 
podkladů nezbytných pro odstranění závadného stavu na vodním zdroji 
Třebechovice - Bědovice 
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K bodu 6 
Změna č. 13/2010 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 (Obec Horní Kalná, Obec Brzice, Obec Smržov, Obec Samšina, Město Červený Kostelec, 
Městys Černý Důl) byly zpracovány jednotlivé dílčí změny PRVK, které byly následně 
projednány dle zákona o vodovodech a kanalizacích se všemi příslušnými subjekty.    
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 11/77/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 13/2010 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 7 
Investiční dotace obcím v rámci programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ v roce 
2010 – I.  
Dotační program „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou 
vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ je prováděn dle pravidel pro poskytování dotací 
schválených Radou Královéhradeckého kraje č. 16/692/2008. Dotace je poskytována obcím nebo 
svazkům obcí do 2000 obyvatel na projektovou přípravu nebo realizaci staveb v oblasti 
odkanalizování, čištění odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou.  
Žádosti o dotace předložené do Programu v rámci každoroční uzávěrky pro příjem žádostí k 31. 
3. hodnotí a doporučuje orgánům kraje k finančnímu krytí „Komise pro posuzování a 
vyhodnocení žádostí o podporu ze SFŽP, MZe ČR a Královéhradeckého kraje“ zřízena 
usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 11/1025/2004. 
Průběžné finanční krytí předložených projektů pak závisí na aktuálních disponibilních zdrojích 
programu, které jsou tvořeny průběžnými příjmy Královéhradeckého kraje z poplatků za odběr 
podzemních vod dle vodního zákona v platném znění.  
Ministerstvo zemědělství ČR poskytuje v rámci národního programu „Výstavba a obnova 
infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“dotace obcím na výstavbu vodovodů, kanalizací a 
čistíren odpadních vod.  Krajská Komise na základě výzvy MZe ČR každý rok stanoví žádostem 
o dotaci zařazeným v tomto programu priority naléhavosti z hlediska krajského významu a určí 
tak jejich pořadí k finančnímu krytí, přičemž platná pravidla pro provádění národního programu 
MZe zavazují jednotlivé kraje poskytnout podíl spolufinancování ke stanoveným prioritním 
akcím v minimální výši 10 % uznatelných nákladů projektu.  
Za účelem vydání požadovaného předběžného příslibu kraje pro MZe o spolufinancování 
prioritních akcí z krajského rozpočtu (vyplývá z pravidel národního programu) vydala Rada 
Královéhradeckého kraje usnesení ze dne 9.10.2009, ve kterém doporučila poskytnout prioritním 
projektům, stanoveným Komisí dne 6.5.2009, investiční dotaci v maximální výši 10% 
uznatelných nákladů projektu z kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství, z prostředků 
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vyčleněných na vodohospodářské akce dle vodního zákona, přičemž definitivní výše dotace ke 
schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje musí být odvozena z uznatelných nákladů 
projektu, které stanoví MZe ČR dle metodiky národního programu. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 11/78/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí investičních dotací 

obcím v rámci programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ v roce 2010 -
I. 

 
K bodu 8 
Různé  
Ing. Šokopová  

- je třeba se na příštím jednání výboru opětovně zabývat problematikou zemědělského 
školství v Královéhradeckém kraji, důvody sloučení škol v Opočně a v Novém Městě nad 
Metují 

 
Závěr 
Předseda poděkoval členům výboru pro životní prostředí a zemědělství účast na jednání výboru a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 14,00  hodin jednání ukončil.  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


