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Z á p i s 

 
z 8. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 9.11.2009 od 13,00 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 ze 7. jednání výboru ze dne 5. 10. 2009  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Projednání rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010  
  4.  Informace ke kampani na propagaci značek "Ekologicky šetrný výrobek" a "The 

Flower"  
  5.  Příprava vyhlášení Přírodní památky Na Plachtě 3  
  6.  Změna č. 12/2009 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  7.  Plán oblasti povodí Horního a středního Labe  
  8.  Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro zpracování, projednání a 

schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  9.  Různé  
 
Jednání v 13,00 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Otakar Ruml.  
Byl schválen program 8. jednání výboru a rozšířen o projednání „Proplacení žádostí o finanční 
příspěvek na hospodaření v lesích dle Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“ (10 pro, 0 proti, 1 zdržel) 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 7. jednání výboru ze dne 5. 10. 2009  
Zápis ze 7. jednání výboru ze dne 5. 10. 2009 byl schválen. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0 
         Zdržel se  0  
 
USNESENÍ 8/57/2009/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis ze 7. jednání výboru ze dne 05. 10. 2009 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
Ověřovatelem zápisu byl zvolen MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 8/58/2009/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. 
 
K bodu 3 
Projednání rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010  
Členům výboru byla podána informace k návrhu rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a 
zemědělství Královéhradeckého kraje na rok 2010, dále byli členové výboru seznámeni 
s návrhem rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2010 v porovnání s  
rozpočtem na rok 2009.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/59/2009/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh rozpočtu 

Královéhradeckého kraje, kapitola 02 - životní prostředí a zemědělství, na rok 
2010 

 
K bodu 4 
Informace ke kampani na propagaci značek "Ekologicky šetrný výrobek" a "The Flower"  
Zástupce občanského sdružení GALACIE seznámil členy výboru s osvětovou kampaní 
občanského sdružení GALACIE zaměřenou na propagaci národního ekologického značení 
„Ekologicky šetrný výrobek“ a evropského ekologického značení „The Flower“. Cílem kampaně 
je seznámit občany s těmito značkami prostřednictvím plakátů, inzerce, vysílání v Českém 
rozhlasu, potisku na autobusu MHD apod.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0  
 
USNESENÍ 8/60/2009/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci ke kampani na propagaci značek "Ekologicky šetrný výrobek" a "The 

Flower" 
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K bodu 5 
Příprava vyhlášení Přírodní památky Na Plachtě 3  
Členům výboru byla podána informace o stavu přípravy vyhlášení přírodní památky Na Plachtě 
3. V současné době je zpracováván Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, střediskem Hradec 
Králové plán péče o toto území, následovat bude projednání s vlastníky dotčených pozemků, při 
kterém mohou uplatnit námitky proti vyhlášení chráněného území. Námitky bude krajský úřad 
vypořádávat ve správním řízení. Postup vyhlášení chráněného území bude probíhat v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0   
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/61/2009/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o přípravě vyhlášení Přírodní památky Na Plachtě 3 
II.  ž á d á  
  radu kraje, aby o opatřeních týkajících se vyhlašování Přírodních památek a 

zřizování zvláště chráněných území soustavy NATURA 2000 včas a v 
dostatečném rozsahu informovala krajské zastupitelstvo 

 
K bodu 6 
Změna č. 12/2009 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. Na základě 
příslušných žádostí o změnu PRVK (Obec Všestary, Obec Martínkovice, Obec Vlčice, Město 
Pilníkov, Obec Adršpach, Obec Dřevěnice, Obec Jetřichov, Město Sobotka, Obec Klamoš, obec 
Lánov, Město Úpice) byly zpracovány jednotlivé dílčí změny PRVK, které byly následně 
projednány dle zákona o VaK se všemi příslušnými subjekty.    
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0  
         Zdržel se   0  
 
Dále byla projednána žádost města Dvůr Králové nad Labem o změnu Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Královéhradeckého kraje. Předmětem změny PRVK je rozšíření aglomerace Dvůr 
Králové nad Labem o místní část Žireč a Žirecká Podstráň. Obě místní části nesplňují požadavek 
definice AGLOMERACE dané Dodatkem č. 1 (č. j. 7869/2004-7000 ze dne 5. března 2004) 
k metodickému pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK (plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací pro území kraje) č. j. 10534/2002-6000.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro    8 
         Proti    0  
         Zdržel se   2  
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USNESENÍ 8/62/2009/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 12/2009 Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zamítnout žádost města Dvůr 

Králové nad Labem o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje - hranice aglomerace 

 
K bodu 7 
Plán oblasti povodí Horního a středního Labe  
Výbor byl stručně seznámen s Plánem oblasti povodí Horního a středního Labe. Plány oblastí 
povodí budou hlavními koncepčními dokumenty vodního hospodářství pro jednotlivé oblasti 
povodí v České republice. Jsou v nich zapracované všechny současně platné resortní i krajské 
koncepce, např. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací příslušných krajů, krajské Studie ochrany 
před povodněmi a Krajské koncepce ochrany přírody. Po dokončení procesu jejich projednání, 
posouzení a schválení budou platit od roku 2010 do roku 2015.  
Podrobnější základní informace k projednávanému Plánu oblasti povodí Horního a středního 
Labe jsou uvedeny v příloze nebo na internetových stránkách státního podniku Povodí Labe 
www.pla.cz. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0  
 
USNESENÍ 8/63/2009/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Plán oblasti povodí Horního a 

středního Labe a požaduje, aby do Plánu oblasti povodí Horního a středního 
Labe byl převzat seznam lokalit výhledových vodních nádrží na území 
Královéhradeckého kraje ze stávajícího Směrného vodohospodářského plánu 
(příloha č. 34 SVP), a to jako informativní příloha Plán oblasti povodí Horního a 
středního Labe 

 
K bodu 8 
Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro zpracování, projednání a schválení 
změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství připravil 
aktualizaci „Pravidel pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Královéhradeckého kraje“. Předmětná pravidla schválilo Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje na svém osmém zasedání konaném dne 3. 11. 2005 pod č. 8/444/2005. 
Nově tak daná pravidla nahradí „Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro zpracování, 
projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“ 
s předpokládaným datem účinnosti od 1. 1. 2010. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 

http://www.pla.cz
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USNESENÍ 8/64/2009/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 9 
Různé  
Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle Závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití 
Na základě schválených pravidel byly podány žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích. 
Žádosti eviduje a zpracovává odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství. 
Zaevidované žádosti jsou kontrolovány dle pravidel a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti, které byly zkontrolovány a v pořádku, jsou 
předloženy orgánům kraje s doporučením poskytnutí finančního příspěvku na lesní hospodaření.  
K 05.11.2009 bylo zaevidováno 315 žádostí o příspěvek v celkovém finančním objemu 21,548 
mil. Kč, z toho se předkládá ke schválení 41 žádostí v celkové částce 2.789.169 Kč. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0  
 
USNESENÍ 8/65/2009/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit proplacení žádostí o finanční 

příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“ 

 
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 16,00 hodin jednání 
ukončil.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 

 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


