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Z á p i s 

 
z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 11.5.2009 od  13,00 hodin 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání: 
  1.  Schválení zápisu ze 3. jednání výboru ze dne 30. 3. 2009  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Dvůr 

Králové nad Labem  
  4.  „Plán oblasti povodí Horního a středního Labe“ – informace o stavu přípravy 

dokumentu a jeho projednání  
  5.  Finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje na pořízení "Plánu oblasti Horního a 

středního Labe"  
  6.  Finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje na realizaci projektů v rámci II. etapy 

protipovodňových opatření na území Královéhradeckého kraje  
  7.  Dotace městu Rychnov nad Kněžnou na vybudování náhradního vodního zdroje 

namísto zhavarovaných vrtů RK-1 a RK-1A  
  8.  Poskytnutí neinvestiční dotace Městu Jičín na  hydrogeologický průzkum areálu 

bývalého v.d. VKUS Jičín kontaminovaného ropnými látkami  
  9.  Hodnocení žádostí o finanční podporu v rámci grantových programů 

Královéhradeckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2009  
  10.  Různé  
 
Jednání ve 13,00 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing.  Otakar Ruml.  
-byl schválen program 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
-výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

K bodu 1 
Schválení zápisu ze 3. jednání výboru ze dne 30. 3. 2009  
Zápis z 3. jednání výboru ze dne 30.3.2009 byl schválen. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 4/22/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 3. jednání výboru ze dne 30. 3. 2009 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Jaroslav Charvát. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti   0  
         Zdržel se  0  
 
 USNESENÍ 4/23/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
K bodu 3 
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Dvůr Králové nad 
Labem  
Na jednání výboru byl přizván zástupce společnosti Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. 
s r.o., která pro krajský úřad zpracovává změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje (PRVK), vlastník stávající ČOV ve Dvoře Králové nad Labem a 
zástupci města Dvůr Králové nad Labem (žadatel o změnu PRVK). 
Členům výboru byla podána informace k žádosti města Dvůr Králové nad Labem o změnu Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Předmětem požadované změny je 
výstavba nové ČOV ve Dvoře Králové nad Labem, zatímco stávající řešení dle platného PRVK 
je zachování stávající ČOV a její intenzifikace. 
K dané problematice byly členům výboru předány podkladové materiály s tím, že se na některém 
z příštích jednání bude uvedenou žádostí o změnu PRVK  znovu zabývat. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti   0 
         Zdržel se  0  
 
 USNESENÍ 4/24/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k žádosti města Dvůr Králové nad Labem o změnu Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje s tím, že se danou 
problematikou bude zabývat i na některém z příštích jednání 

 
K bodu 4 
„Plán oblasti povodí Horního a středního Labe“ – informace o stavu přípravy dokumentu 
a jeho projednání  
Státní podnik Povodí Labe pořizuje ve spolupráci s krajskými úřady „Plán oblasti povodí 
Horního a středního Labe“. Zástupce Povodí Labe, s. p. podal členům výboru základní informace 
o Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe (POP) a navrhuje uspořádat v průběhu měsíce 
září 2009 seminář pro Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje k projednání konečného návrhu 
POP. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 4/25/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o stavu přípravy „Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“ 
 
K bodu 5 
Finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje na pořízení "Plánu oblasti Horního a 
středního Labe"  
Koncepční dokument „Plán oblasti povodí Horního a středního Labe“ je hrazen formou 
dotačního programu 129 150 – Podpora procesu plánování v oblasti vod s tím, že dotační 
program předpokládá nejen finanční podporu z rozpočtu státu a vlastních zdrojů státního 
podniku Povodí Labe, ale i finanční podporu územních rozpočtů. V roce 2008 spoluúčast 
Královéhradeckého kraje na pořízení Plánu oblasti Horního a středního Labe činila 900 000,- Kč.  
Pro rok 2009 byly opětovně v rozpočtu Královéhradeckého kraje vyčleněny prostředky na 
finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje při pořízení Plánu oblasti Horního a středního Labe 
(POP), a to ve výši 100 000,- Kč. V následujících letech se již finanční spoluúčast 
Královéhradeckého kraje na pořízení POP nepředpokládá. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti   0  
         Zdržel se  0  
 
 USNESENÍ 4/26/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí investiční dotace 

podniku Povodí Labe, státní podnik, ve výši 100.000 Kč na pořízení Plánu oblasti 
Horního a středního Labe z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a 
zemědělství 

 
K bodu 6 
Finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje na realizaci projektů v rámci II. etapy 
protipovodňových opatření na území Královéhradeckého kraje  
Ministerstvo zemědělství ČR disponuje dotačním programem 229 060, jehož cílem je zvýšení 
ochrany před povodněmi na nejohroženějších místech České republiky (dále jen „Program“). 
Program probíhá od roku 2002 a je financován na základě Smlouvy o úvěru mezi Českou 
republikou a Evropskou investiční bankou na projekt prevence před povodněmi. 
V roce 2005 byl Královéhradecký kraj, resp. hejtman, požádán o zvážení možnosti spoluúčasti 
samosprávy (kraje, obce) na výše citovaných projektech. Důvodem tohoto postupu Ministerstva 
zemědělství je skutečnost, že finanční rozsah projektů více než dvojnásobně překračuje reálné 
možnosti České republiky. Z tohoto důvodu bude vhodné, aby projekty byly financovány i 
z vlastních zdrojů investorů a také územních rozpočtů. Pro rok 2009 byly opětovně v rozpočtu 
Královéhradeckého kraje vyčleněny prostředky, a to ve výši 1,5 mil. Kč. Po dohodě se státním 
podnikem Povodí Labe budou prostředky použity na následující akce: 

1) Metuje, Velké Poříčí, zvýšení ochrany úpravou koryta v obci – realizace, 
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2) Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – 
příprava, 

3) Dědina, Mělčany, výstavba poldru – příprava.      
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 4/27/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí investiční dotace 

podniku Povodí Labe, státní podnik, ve výši 1.500.000 Kč na realizaci 
protipovodňových opatření připravovaných Povodím Labe, státní podnik, v 
rámci II. etapy Programu prevence před povodněmi 

 
K bodu 7 
Dotace městu Rychnov nad Kněžnou na vybudování náhradního vodního zdroje namísto 
zhavarovaných vrtů RK-1 a RK-1A  
V lednu 2009 byl Krajský úřad Královéhradeckého kraje vedením města Rychnov nad Kněžnou 
požádán o pomoc při řešení hrozící havárie v zásobování vodou. V současnosti je toto 
zásobování zcela závislé na hloubkových vrtech RK-1 a RK1A, u nichž bylo kamerovými 
zkouškami zjištěno zhroucení stěn v nejspodnějších partiích s tím, že díky pokročilému stupni 
koroze výstroje vrtů nelze vyloučit postupné zavalování i vyšších partií vrtů. Město Rychnov nad 
Kněžnou zamýšlí urychlené vybudování nového vodárenského vrtu RK-3 s předpokládaným 
rozpočtem 3,7 mil. Kč. Krajský úřad Královéhradeckého kraje byl požádán o dotaci ve výši 1,5 
mil. Kč, tj. 40% z celkových rozpočtových nákladů. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  8 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 4/28/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve 

výši 1.500.000 Kč městu Rychnov nad Kněžnou na vybudování náhradního 
vodního zdroje namísto zhavarovaných vrtů RK-1 a RK-1A 

 
K bodu 8 
Poskytnutí neinvestiční dotace Městu Jičín na hydrogeologický průzkum areálu bývalého 
v.d. VKUS Jičín kontaminovaného ropnými látkami  
Opatření směřuje k ověření závadného stavu - kontaminaci ropnými uhlovodíky a jejich deriváty 
pozemku v bývalém areálu výrobního družstva VKUS Jičín. Tato kontaminace byla zjištěna 
provedením několika zemních sond a jelikož se vodoprávnímu úřadu nepodařilo zjistit původce a 
současně hrozí migrace tohoto znečištění do okolních studní a vodoteče, v souladu 
s ustanovením § 42 odst. 4 a § 115 odst. 16 vodního zákona se rozhodl ověřit její rozsah a 
závažnost zadáním průzkumu osobě odborně způsobilé, firmě Vodní zdroje Chrudim, s.r.o. 
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Financování opatření, 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.  
Náklady na opatření činí  236.513 Kč. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 4/29/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 236.513 Kč Městu Jičín k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit 
soukromému subjektu, vynaložených na průzkum kontaminovaného území 
bývalého areálu v.d. VKUS v Jičíně 

 
K bodu 9 
Hodnocení žádostí o finanční podporu v rámci grantových programů Královéhradeckého 
kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2009  
V roce 2009 bylo pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlášeno 7 dotačních programů 
s uzávěrkou doručení žádostí do 17. dubna 2009.  
Hodnocení jednotlivých žádostí bylo provedeno na základě: 

- kontroly formálních náležitostí žádosti o dotaci, 
- hodnocení souladu projektů s cíli a prioritami jednotlivých grantů, 
- hodnocení přínosu projektů, jejich zpracování, odborná stránka a udržitelnost, 
- hodnocení osoby žadatele z hlediska zkušeností s realizací obdobných projektů. 

 
Výbor pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje doporučil ze 
113 předložených žádostí (požadavky za 18.792.704,-Kč) vyřadit 53 žádostí.   
K financování je doporučeno 60 žádostí v celkovém rozsahu 8,552 mil. Kč z prostředků kapitoly 
13 určených pro dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství.   
Seznam podpořených projektů v rámci grantových, dílčích programů a samostatných projektů 
v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2009 obdrží členové výboru společně se 
zápisem z jednání. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  8 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 4/30/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit rozdělení finanční podpory v 

rámci grantových, dílčích programů a samostatných projektů v oblasti životního 
prostředí a zemědělství pro rok 2009 
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K bodu 10 
Různé  
- 
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 17,15 hodin jednání 
ukončil.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


