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Z á p i s 

 
z 17. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 10. 01. 2011 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 z 16. jednání výboru ze dne 15. 11. 2010  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování  
  4.  Zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární poradenské a 

informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2011“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2011“, na zajištění akce „Potravina a 
potravinář Královéhradeckého kraje pro rok 2011“  

  5.  Plán práce výboru na rok 2011  
  6.  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 17. jednání a rozšířen o bod „Analýza sběrných dvorů a sběrných míst       
v Královéhradeckém kraji“ (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 16. jednání výboru ze dne 15. 11. 2010  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/118/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 16. jednání výboru ze dne 15. 11. 2010 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 17/119/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Petru Škopovou 
 
K bodu 3 
Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování  
Oddělení krajských dotací v souladu se Zásadami poskytování finanční podpory z prostředků 
rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území kraje, článek VII. odst. 5) požádal výbor o ustanovení hodnotící 
komise pro hodnocení předložených žádostí do krajských dotačních programů a o stanovení 
termínu hodnocení předložených žádostí do krajských dotačních programů. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/120/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
 1. na základě Zásad poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu 

Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím 
veřejně prospěšnou činnost na území kraje dle článku VII. odstavec 5) je 
hodnotící komise stanovena v počtu 7 členů 

 2. termín zasedání hodnotící komise je stanoven na 2. května 2011 od 8:30 
hodin 

 3. přizvání pracovníků oddělení krajských dotací dle článku VII. odstavec 7): 
 Ing. Marcel Zadrobílek - vedoucí oddělení 
 Ing. Marcela Holda - administrátor oblasti 
 

II.  d o p o r u č u j e  
  Radě Královéhradeckého kraje jmenovat do hodnotící komise: 

Předseda komise - Ing. Otakar Ruml 
Člen komise - Ing. Petra Škopová 
Člen komise - Vladislav Friml 
Člen komise - Ing. Jaroslav Charvát 
Člen komise - RSDr. Jaroslav Ošťádal 
Člen komise - Ing. Ondřej Slavík 
Člen komise - Mgr. Iva Svobodová 
Tajemník     - Dana Dernerová 
 

K bodu 4 
Zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární poradenské a 
informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2011“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2011“, na zajištění akce „Potravina a potravinář 
Královéhradeckého kraje pro rok 2011“  
Výbor byl seznámen se zadáním zakázek malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární 
poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2011“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2011“, na zajištění akce „Potravina a potravinář  
Královéhradeckého kraje pro rok 2011“. 
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K projednávanému tématu proběhla věcná diskuze: 
Dožínky - představit a propagovat Královéhradecký kraj a Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje (dle dispozic odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury krajského úřadu)  
Potravina - navrhnout výraznou identitu a slogan soutěže.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/121/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární 

poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2011“, na 
zajištění akce „Královéhradecké krajské dožínky v roce 2011“, na zajištění akce 
„Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje pro rok 2011“ 

 
K bodu 5 
Plán práce výboru na rok 2011  
Výbor projednal a schválil termíny konání jednání pro rok 2011: 
10.01.2011, 28.02.2011,11.04.2011, 09.05.2011, 15.08.2011, 19.09.2011, 07.11.2011 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/122/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  plán práce výboru na rok 2011 
 
K bodu 6 
Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji 
Analýza sběrných dvorů v Královéhradeckém kraji byla zpracována na základě požadavku 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vznikla 
jako produkt služeb poskytovaných Centrem EP, p.o. v rámci projektu RCZP. Krajský úřad jako 
orgán pověřený k vydávání souhlasu k provozování zařízení ke sběru odpadů (sběrny dvůr) dle  
§ 14 odst. 1) zák. 185/2001 Sb., o odpadech shromažďuje údaje o povolených zařízeních ve 
svém správním území. Na území kraje však existují další zařízení zřizovaná obcemi, která slouží 
obdobným účelům jako sběrné dvory (tzv. sběrná místa). Evidence těchto míst není centrální a je 
problematická. 
Krajsky úřad chce získat informace o existujících sběrných místech i dvorech na svém území 
s cílem vyhodnotit a optimalizovat jejich funkce a rozmístění a to s vazbou na vyvážené a cílené 
směřování finančních prostředků v oblasti odpadového hospodářství a souvisejících služeb 
obyvatelstvu. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/123/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  prezentaci k Analýze sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji 
 
 
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 14,30 hodin jednání 
ukončil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 

 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


