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Z á p i s 

 
z 19. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 11. 4. 2011 od 13,00 hodin  

Bioplynová stanice a kompostárna Jaroměř, AGRO CS a.s. Česká Skalice 
 

 
 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 18. jednání výboru ze dne 28. 02. 2011  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Prohlídka bioplynové stanice a kompostárny v Jaroměři, areálu společnosti AGRO 

CS a.s.  
  4.  Koncepce požární ochrany Královéhradeckého kraje 2011 – 2020  
  5.  Doporučení revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

ZK/17/1209/2010 ze dne 2.12.2010 o poskytnutí investiční dotace ve výši 2.024.244 
Kč obci Jetřichov  

  6.  Změny v realizaci projektů z dotačních programů 2010  
  7.  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 19. jednání a rozšířen o bod „Změna č. 19/2011 Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Královéhradeckého kraje“ (9 pro, 0 proti, 0 zdržel). 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 18. jednání výboru ze dne 28. 02. 2011  
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 

Pro  9 
Proti  0  
Zdržel se 0 

 
USNESENÍ 19/130/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 18. jednání výboru ze dne 28. 02. 2011 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  8 
 Proti  0 
 Zdržel se 1 
 
USNESENÍ 19/131/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Doc. RNDr. Mariana Slodičáka, CSc. 
 
K bodu 3 
Prohlídka bioplynové stanice a kompostárny v Jaroměři, areálu společnosti AGRO CS a.s.  
Výbor byl zahájen prohlídkou bioplynové stanice a kompostárny v Jaroměři. Bioplynová stanice 
o výkonu 1,6 MW je umístěna na okraji města Jaroměř. V zařízení jsou zpracovávány suroviny 
rostlinného původu (cukrovarské řízky, výlisky, výpalky, kořínky). Výstupem je jednak 
elektrická energie, dále teplo k zásobování tepelné soustavy města Jaroměř.  
Druhá část jednání se uskutečnila v areálu společnosti AGRO CS a.s., ředitel společnosti 
představil členům výboru historii firmy, současnost, podnikatelské aktivity a jednotlivá střediska 
společnosti. 
 
K bodu 4 
Koncepce požární ochrany Královéhradeckého kraje 2011 – 2020  
Dne 17. 2. 2011 výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch na svém jednání doporučil projednat 
ve výboru pro ŽPZ Koncepci požární ochrany Královéhradeckého kraje 2011 – 2020. Členům 
výboru byl výše uvedený materiál rozeslán elektronicky. 
Koncepce požární ochrany kraje tvoří součást dokumentace požární ochrany kraje, kterou 
projednávají orgány kraje v přenesené působnosti. Vypracovává ji hasičský záchranný sbor 
kraje. Cílem jejího zpracování je na základě provedené analýzy podmínek území a současného 
stavu zajištění požární ochrany vytvoření dokumentu pro objektivní dlouhodobou specifikaci 
úkolů v oblasti požární ochrany na území Královéhradeckého kraje. Výsledný dokument se tak 
stává jedním ze základních nástrojů pro optimalizaci řízení požární ochrany. Současně 
vyhodnocuje potřebu finančního zabezpečení požární ochrany v kraji. Zpracování koncepce 
spadá do období projednávání strategických rozvojových dokumentů kraje, zajišťujících 
vzájemnou kompatibilitu a reakci na zákonné změny v oblasti požární ochrany.  
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  9  
 Proti  0 
 Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 19/132/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci ke Koncepci požární ochrany Královéhradeckého kraje 2011 -  2020 
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K bodu 5 
Doporučení revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/17/1209/2010 
ze dne 2.12.2010 o poskytnutí investiční dotace ve výši 2.024.244 Kč obci Jetřichov  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 2. 12. 2010 (ve výboru pro ŽPZ 
projednáno dne 15. 11. 2010) bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ve výši 2.024.244,- 
Kč obci Jetřichov, a to na kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů dotace z Operačního 
programu Životní prostředí (prioritní osa 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží) na 
akci „Obec Jetřichov – realizace doplňkového průzkumu pro intenzifikaci sanačního zásahu na 
podzemních vodách v prostoru zrekultivovaných skládek pesticidů a galvanických kalů na 
lokalitě Jetřichov – Pasa“. Finanční prostředky měly být nárokovány na rok 2012, a sice 
v rozpočtu kapitoly 13. 
Z dalšího jednání obce Jetřichov, jako žadatele o dotaci z OPŽP a Státního fondu životního 
prostředí ČR (únor 2011) však vyplynulo, že dle pravidel OPŽP není, oproti původním 
předpokladům, tento termín poskytnutí prostředků na kofinancování akce v roce 2012 
akceptovatelný, neboť neumožňuje financování průzkumných a sanačních prací v roce 2011. 
Pokud by se nepodařilo posunout termín poskytnutí dotace ze strany Královéhradeckého kraje na 
rok 2011, nemohla by být akce v roce 2011 vůbec financována a současně by tato skutečnost 
v krajním případě mohla vést i ke zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP. 
Z celkové částky nutné na realizaci akce (16.868.700,- Kč včetně DPH, která vzešla 
z výběrového řízení) bude 90% finančních prostředků pokryto dotací z OPŽP. Obec Jetřichov 
požádala v říjnu 2010 Královéhradecký kraj o 10 % podíl povinného kofinancování z celkového 
objemu zakázky (1.686.870,- Kč včetně DPH), společně s tzv. neuznatelnými náklady (2 % 
z celkového objemu zakázky, tj. 337.374,- Kč včetně DPH). V praxi to tedy pro rozpočet 
Královéhradeckého kraje znamená náklady ve výši 2.024.244,- Kč. Poskytnutí této částky bylo 
odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/17/1209/2010 ze dne 2. 
12. 2010.  
Revokací usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/17/1209/2010 ve smyslu 
posunu termínu plnění dotace z roku 2012 do roku 2011 bude zajištěno, že realizace 
doplňkového průzkumu pro intenzifikaci sanačního zásahu proběhne podle plánu a schváleného 
projektu.  
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  9  
 Proti  0 
 Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 19/133/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje revokovat usnesení č. ZK/17/1209/2010 ze 

dne 2. 12. 2010 takto: 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvaluje poskytnutí investiční dotace ve 
výši 2.024.244 Kč obci Jetřichov na kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů 
dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci "Obec Jetřichov   realizace 
doplňkového průzkumu pro intenzifikaci sanačního zásahu na podzemních vodách v 
prostoru zrekultivovaných skládek pesticidů a galvanických kalů na lokalitě Jetřichov   
Pasa".  
Finanční prostředky budou čerpány v roce 2011 z rozpočtu kapitoly 02 - životní 
prostředí a zemědělství 
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K bodu 6 
Změny v realizaci projektů z dotačních programů 2010  
Členům výboru byla předložena žádost o schválení změny v projektu z dotačních programů 
Královéhradeckého kraje 2010 v oblasti životního prostředí a zemědělství: 
ZO ČSOP Orlice, ZPD052010/0001 - Změna v rozpočtu projektu z důvodu úspory na tisku 
materiálů a cestovních nákladech. 
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  9  
 Proti  0 
 Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 19/134/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  změnu v projektu z dotačního programu Královéhradeckého kraje 2010 v oblasti 

životního prostředí a zemědělství (ZPD052010/0001) 
 
K bodu 7 
Změna č. 19/2011 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
Změna č. 19 se skládá z jedné změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 
kraje (PRVK) zpracované na základě příslušné žádosti o změnu PRVK. 
V současné době je město Hradec Králové zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu, jenž 
je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy (dále VSVČ). Vodní zdroje VSVČ jsou 
v území seřazeny sever - jih ve sledu Polická pánev – prameniště Litá – Úpravna vody Orlice 
Hradec Králové – Úpravna vody Hrobice – Úpravna vody Práčov.   
Změna se týká využití úpravny vody na Orlici v Hradci Králové (ÚV). Jedná se o skutečnost, že 
dříve byl zdroj vody – ÚV Orlice Hradec Králové považován především za krátkodobý 
intervenční zdroj, který by řešil případné havárie vodních zdrojů VSVČ. V souvislosti 
s vyhlášením NATURA 2000 na území dalšího vodního zdroje VSVČ - prameniště Litá došlo 
k omezení kapacity prameniště Litá téměř o polovinu po dobu 3 - 4 měsíců každého roku. Z toho 
důvodu zdroj ÚV Orlice Hradec Králové po dobu 3-4 měsíců ročně kompenzuje kapacitu pitné 
vody, které se v souvislosti s omezením kapacity prameniště Litá ve VSVČ nedostává. Z výše 
uvedeného však vyplývá, že po dobu 3-4 měsíců ročně zdroj ÚV Orlice Hradec Králové 
nefunguje jako intervenční zdroj, ale jako plnohodnotný zdroj pitné vody. Především z důvodu 
zajištění kapacity pro intervenční zdroj pitné vody pro celou VSVČ je navržena rekonstrukce a 
intenzifikace stávající ÚV Orlice Hradec Králové. Jedná se o skutečnost, že současně je ÚV 
Orlice Hradec Králové vystavěna na kapacitu 150 l/s, avšak pro období 3-4 měsíců ročně nelze 
s technických důvodů s takovouto kapacitou počítat, pro takto dlouhé období je možné počítat 
s kapacitou ÚV pouze 70 l/s. Proto se navrhuje intenzifikace ÚV na kapacitu 150 l/s pro její 
dlouhodobý nikoliv pouze intervenční provoz v celé VSVČ. 
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  7  
 Proti  0 
 Zdržel se 2 
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USNESENÍ 19/135/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 19/2011 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje za podmínky, že změna  
 bude bez výrazných negativních dopadů do koncové ceny vodného a stočného pro 
spotřebitele.  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje bude předložena podrobná analýza 
ekonomických dopadů do cen vodného a stočného. 

 
Různé  

a) Členové výboru byli seznámeni s přehledem podaných žádostí o poskytnutí finanční 
podpory do dotačních programů z oblasti životního prostředí a zemědělství v roce 2011 
v porovnání s rokem 2010 (v roce 2011 podáno celkem 171 žádostí, výše žádané podpory 
21.501.945,- Kč). 

 
b) příští jednání výboru 9. 5. 2011 – Včelí farma Rokytník 

návrh konání výboru 15. 8. 2011 -  Golfový areál v Mladých Bukách 
 

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 15:45 hodin jednání 
ukončil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


