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Z á p i s 

 
z 9. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 11.1.2010 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 8. jednání výboru ze dne 9. 11. 2009  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Plán práce výboru na rok 2010  
  4.  Zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární poradenské a 

informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2010“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2010“, na zajištění akce „Potravina a 
potravinář  Královéhradeckého kraje pro rok 2010“  

  5.  Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků v roce 2010 za každý odlov selete 
a lončáka prasete divokého v honitbách na území Královéhradeckého kraje mimo 
obor  

  6.  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  

  7.  Různé  
 
Jednání v 13,00 zahájil a řídil předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Otakar Ruml. Byl schválen program 9. jednání (12 pro, 0 proti, 0 
zdržel). 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 8. jednání výboru ze dne 9. 11. 2009  
Zápis z 8. jednání výboru ze dne  9.11.2009 byl schválen. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 9/66/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 8. jednání výboru ze dne 09. 11. 2009 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
Ověřovatelem zápisu byla  zvolena Ing. Petra Škopová 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 9/67/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Petru Škopovou 
 
K bodu 3 
Plán práce výboru na rok 2010  
Výbor projednal a schválil termíny konání jednání pro rok 2010: 
11.01.2010, 08.02.2010, 08.03.2010, 19.04.2009, 31.05.2010, 23.08.2010, 18.10.2010, 
15.11.2010 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 9/68/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  plán práce výboru na rok 2010 
 
K bodu 4 
Zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární poradenské a 
informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2010“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2010“, na zajištění akce „Potravina a potravinář 
Královéhradeckého kraje pro rok 2010“  
Výbor byl seznámen se zadáním zakázek malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární 
poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2010“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2010“, na zajištění akce „Potravina a potravinář  
Královéhradeckého kraje  pro rok 2010“, s dodavateli, kteří budou v rámci zakázek osloveni. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 9/69/2010/VŽP 
Výbory 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 2010“, 
na zajištění akce „Královéhradecké krajské dožínky v roce 2010“, na zajištění 
akce „Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje pro rok 2010“. 
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K bodu 5 
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků v roce 2010 za každý odlov selete a 
lončáka prasete divokého v honitbách na území Královéhradeckého kraje mimo obor  
Vzhledem k dramaticky se navyšujícím stavům černé zvěře a jí působeným škodám na 
zemědělských a lesních kulturách, Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na základě věcného 
podnětu výboru pro životní prostředí a zemědělství schválilo v roce 2003 vyplácení tzv. 
zástřelného.  
Cílem vyplácení zástřelného je: 

- zvýšení odlovu mladé černé zvěře (selat a lončáků), 
- celkové snížení populace divokých prasat na území kraje na únosnou míru, 
- zamezení přenosu nebezpečných nakažlivých onemocnění (svalovčitost, klasický mor 

prasat a vzteklina), 
- snížení škod na zemědělských kulturách a pozemcích.     

Zástřelné je tedy vypláceno Královéhradeckým krajem od roku 2003 a vyplácí se za období od 
1.1. do 15.11. běžného roku. 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0 
         Zdržel se 3 
 
 USNESENÍ 9/70/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit závazná pravidla 

poskytování finančních příspěvků v roce 2010 za každý odlov selete a 
lončáka prasete divokého v honitbách na území Královéhradeckého kraje 
mimo obor 

 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit vyplácení částky 200,- Kč 
(tzv. zástřelného) za každý odlov selete a lončáka prasete divokého v 
honitbách na území Královéhradeckého kraje mimo obor 

 
K bodu 6 
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 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 
(vodní zákon). Podle tohoto ustanovení jsou kraje povinny zřizovat zvláštní účty ve výši 
10.000.000 Kč (získaných zpravidla z poplatků za odběr podzemní vody) k úhradě těch opatření 
na odstranění ekologických škod na podzemních vodách, která nejdou uložit původcům 
závadného stavu. Po neúspěšných pokusech o nalezení nového (nekontaminovaného zdroje) bylo 
experimentálně ověřeno, že i z dlouhodobého hlediska nejekonomičtějším způsobem zajištění 
zásobování Červeného Kostelce vodou bude nikoli odstranění kontaminace samotné, ale 
vytvoření hydraulické bariéry mezi zdrojem kontaminace a stávajícím vodárenským vrtem V-16 
Větrník. Tato hydraulická ochrana je tvořena čerpáním z vrtu V-5, přičemž tímto bariérovým 
čerpáním dochází současně i ke snižování obsahů Cl-U v podzemních vodách. Provoz bariéry 
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kontinuálně navazuje na již dříve odsouhlasená a provedená opatření. Náklady na opatření činí 
123.887,00 Kč 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 9/71/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 123.887 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 7 
Různé  

- je nutné zajistit vzájemnou spolupráci a informovanost mezi Komisí pro životní prostředí 
a zemědělství Rady Královéhradeckého kraje a Výborem pro ŽPZ Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, popř. nominovat člena výboru do komise. Předseda výboru 
bude k dané problematice jednat s předsedou komise. 

- Ing. Slavík podal stručnou informaci o realizaci dotačních titulů v oblasti životního 
prostředí a zemědělství v roce 2010  

- Ing. Ruml poskytl informaci o transportu vzácných bílých nosorožců do Keni 
 
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 15,00 hodin jednání 
ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


