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Z á p i s 

 
z 24. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 11. 1. 2012 od  13,00 hodin  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost č. P1.905 
 

 
Přítomni:  členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 23. jednání výboru ze dne 7. 11. 2011  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení výboru ze dne 7.11.2011  
  4.  Informace k vyhodnocení spalovací zkoušky v Elektrárně Poříčí při spoluspalování 

výrobku palivo.cz, vyrobeného z odpadu  
  5.  Zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární poradenské a 

informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2012“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2012“, na zajištění akce „Potravina a 
potravinář Královéhradeckého kraje pro rok 2012“  

  6.  Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování členů  
  7.  Plán práce na rok 2012  
  8.  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 24. jednání (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 23. jednání výboru ze dne 7. 11. 2011  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 24/163/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 23. jednání výboru ze dne 7. 11. 2011 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10 
   Proti    0 
   Zdržel se   1 
 
 USNESENÍ 24/164/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení výboru ze dne 7.11.2011  
Dne 7.11.2011 výbor na svém jednání pověřil předsedu výboru pro životní prostředí a 
zemědělství k jednání s PhDr. Bc. Jiřím Noskem, členem Rady Královéhradeckého kraje, 
gestorem pro oblast školství, ve věci zajištění praktické výuky na školním statku při Gymnáziu, 
střední odborné škole, středního odborného učiliště a vyšší odborné škole, Hořice, prověřit 
nájemní smlouvy a možnosti pronájmu pozemků a objektů areálu školního statku s umožněním 
praktické výuky pro studenty. 
Předseda výboru informoval členy o jednání s PhDr. Bc. Jiřím Noskem, členem Rady 
Královéhradeckého kraje, gestorem pro oblast školství, a ředitelkou Gymnázia, střední odborné 
školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy, Hořice, Mgr. Hanou Richtermocovou. 
Školní statek nemá vyhovující podmínky pro praktickou výuku studentů, areál je náročný na 
údržbu, technologie je zastaralá, jeho další financování je neúčelné, je třeba hledat zemědělský 
podnik, který by umožnil a zajistil praktickou výuku pro studenty zemědělského oboru při 
Gymnáziu, střední odborné škole, středního odborného učiliště a vyšší odborné škole, Hořice. 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 24/165/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o zajištění praktické výuky studentů zemědělského oboru při Gymnáziu, 

střední odborné škole, středního odborného učiliště a vyšší odborné škole, Hořice 
 
K bodu 4 
Informace k vyhodnocení spalovací zkoušky v Elektrárně Poříčí při spoluspalování 
výrobku palivo.cz, vyrobeného z odpadu  
Společnost ČEZ, a.s. provedla v zařízení Elektrárna Poříčí spalovací zkoušku s palivem „Palivo 
CZ“ ve směsi s hnědým uhlím v poměru 5% a 10% tepelného obsahu základního paliva 
(hnědého uhlí). Dodavatelem „Paliva CZ“ pro tuto zkoušku byla společnost Marius Pedersen, 
a.s. „Palivo CZ“ je certifikováno jako výrobek, který je vyroben z vytříděných složek 
komunálního odpadu, vhodných k tomuto účelu. 
Spalovací zkouška probíhala na přelomu měsíce dubna a května 2011 na fluidním kotli FK 8 za 
podmínek, stanovených pro tuto zkoušku v integrovaném povolení krajského úřadu. 
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Cílem spalovací zkoušky bylo prověřit alternativní způsob nakládání s komunálními odpady 
formou spalování směsi hnědého uhlí a certifikovaného výrobku „Palivo CZ“ na fluidním kotli 
FK8 v Elektrárně Poříčí.  
Zástupci společností Marius Pedersen, a.s., ČEZ a.s. prezentovali přítomným následující 
informace: 

• obecný projekt společnosti Marius Pedersen, a.s. zaměřený na alternativní způsob 
nakládání s komunálními odpady  

• popis přípravy certifikovaného paliva „Palivo CZ“ pro spalovací zkoušky, popis přípravy 
a realizace samotné spalovací zkoušky, 

• prezentace a hodnocení výsledků spalovací zkoušky. 
 

Následně proběhla diskuse k této problematice. 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 24/166/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k provedené spalovací zkoušce v Elektrárně Poříčí 
 
K bodu 5 
Zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární poradenské a 
informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2012“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2012“, na zajištění akce „Potravina a potravinář 
Královéhradeckého kraje pro rok 2012“  
Výbor byl seznámen se zadáním zakázek malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární 
poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2012“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2012“, na zajištění akce „Potravina a potravinář  
Královéhradeckého kraje pro rok 2012“, s dodavateli, kteří budou v rámci zakázek osloveni. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11 
   Proti    0  
   Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 24/167/2012/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 2012", na zajištění 
akce "Královéhradecké krajské dožínky v roce 2012", na zajištění akce "Potravina a 
potravinář Královéhradeckého kraje pro rok 2012" 
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K bodu 6 
Ustanovení hodnotící komise, návrh termínu jednání a jmenování členů  
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) požádalo výbor o ustanovení hodnotící 
komise pro hodnocení předložených žádostí do krajských dotačních programů a o stanovení 
termínu hodnocení předložených žádostí do krajských dotačních programů. 
Termín výzvy pro podání žádosti o dotaci je stanoven od 1. 2. 2012 do 9. 3. 2012. 
 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství: 
 

• 12ZPD01  Protipovodňová ochrana 

• 12ZPD02  Nakládání s odpady a ochrana ovzduší 
• 12ZPD03  Ochrana přírody a krajiny 

• 12ZPD05  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
• 12ZPD06  Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty 
• 12ZPD07  Propagace životního prostředí a zemědělství 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 24/168/2012/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 5 členů 

 2. zasedání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci je stanoveno v termínu 
od 2. - 6. dubna 2012 

 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 - Vladislav Friml 
Člen komise - RSDr. Jaroslav Ošťádal 
Člen komise - Ing. Ondřej Slavík 
Člen komise - Mgr. Iva Svobodová 
Náhradník 1 - Ing. Jaroslav Vojtěch 
Náhradník 2 - Ing. Jaroslav Charvát  
Tajemník - Dana Dernerová 
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K bodu 7 
Plán práce na rok 2012  
Výbor projednal a schválil termíny konání jednání pro rok 2012: 

11.01.2012, 29.02.2012,11.04.2012, 23.05.2012, 15.08.2012, 12.09.2012 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 24/169/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  plán práce výboru na rok 2012 
 
K bodu 8 
Různé  
Vladislav Friml – informace o geologickém průzkumu zásob plynu a ropy na Náchodsku  
a Trutnovsku (ohrožení podzemních zdrojů vod) 
 
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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


