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Z á p i s 

 
z 29. jednání jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, 
 

konaného dne 12. 9. 2012 od 13,00 hodin  
 

Obec Velké Petrovice 
 
 
 
Přítomni:  členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 28. jednání výboru ze dne 15. 8. 2012  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Prezentace aktualizace Programu snižování emisí a zlepšování ovzduší  

v Královéhradeckém kraji  
  4.  Neinvestiční dotace Městu Nové Město nad Metují na projekt „Doprůzkum 

kontaminovaného území ELTON ve vztahu k vodnímu zdroji Litá“ – dodatek 
smlouvy č. 1  

  5.  Poskytnutí neinvestiční dotace obci Jetřichov na kofinancování dotace z OPŽP  - 
projekt „JETŘICHOV – PASA, sanace staré ekologické zátěže“  

  6.  Neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s realizací projektu financovaného  
z Operačního fondu Životní prostředí (OPŽP) „Vodní zdroj Třebechovice pod 
Orebem – Bědovice, průzkum znečištění pesticidy a analýza rizik“  

  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 29. jednání, stažen bod č. 4 - Neinvestiční dotace Městu Nové Město nad 
Metují na projekt „Doprůzkum kontaminovaného území ELTON ve vztahu k vodnímu zdroji 
Litá“ – dodatek smlouvy č. 1  
(8 pro, 0 proti, 0 zdržel). 
 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 28. jednání výboru ze dne 15. 8. 2012  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 29/200/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 28. jednání výboru ze dne 15. 8. 2012 
 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
 
USNESENÍ 29/201/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
 
K bodu 3 
Prezentace aktualizace Programu snižování emisí a zlepšování ovzduší  
v Královéhradeckém kraji  
 
Členové výboru shlédli prezentaci k aktualizaci Programu snižování emisí a zlepšování ovzduší 
v Královéhradeckém kraji v roce 2012 zpracovanou společností EKOTOXA s.r.o.  
 
Rozsah provedené aktualizace: 

• Kapitola g) – Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před 
zpracováním aktualizace programu 

• Kapitola h) – Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší 
• Kapitola i) – Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
 
 
USNESENÍ 29/202/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  prezentaci aktualizace Programu snižování emisí a zlepšování ovzduší 

v Královéhradeckém kraji 
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K bodu 4 
Neinvestiční dotace Městu Nové Město nad Metují na projekt „Dopr ůzkum 
kontaminovaného území ELTON ve vztahu k vodnímu zdroji Litá“ – dodatek smlouvy č. 1  
 
Bod byl stažen z programu jednání. 
 
K bodu 5 
Poskytnutí neinvestiční dotace obci Jetřichov na kofinancování dotace z OPŽP - projekt 
„JET ŘICHOV – PASA, sanace staré ekologické zátěže“  
 
Bývalé skládky galvanických odpadů a pesticidů se nacházejí cca 5 km západně od Broumova,  
v Chráněné oblasti akumulace podzemních vod „Polická pánev“ a na území CHKO 
„Broumovsko“. V roce 2003 došlo k úplnému odtěžení a rekultivaci vlastních těles skládky. Již 
z počátku rekultivace byla na základě požadavku ČIŽP Hradec Králové zpracována zkrácená 
riziková analýza, která potvrdila závažnou kontaminaci podzemních vod a doporučila sanaci 
nejen vlastních těles skládek, ale i podzemních vod. V roce 2008 byla provedena aktualizovaná 
analýza rizika, na kterou navázal doplňkový průzkum pro intenzifikaci sanačního zásahu. Tento 
průzkum, provedený  v letech 2011 a 2012 za finanční spoluúčasti Královéhradeckého kraje, 
ověřil efektivnost inovativních sanačních  technologií přímo na místě a za konkrétních 
geologických podmínek. Na základě výsledků tohoto průzkumu se tak dá oprávněně 
předpokládat, že navrhovaným sanačním zásahem dojde k završení geologicko-průzkumných a 
sanačních prací na lokalitě a definitivnímu odstranění této staré ekologické zátěže.  
 
Předpokládané náklady na odstranění staré ekologické zátěže Jetřichov – Pasa dle předloženého 
projektu činí včetně DPH celkem 47.701.181 Kč (dodavatel sanačních prací bude vybrán ve 
výběrovém řízení), přičemž náklady na sanaci budou z 90% pokryty dotací z OPŽP a z 10% 
dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Sanace je naprojektována v časovém horizontu tří let 
a na rozpočet Královéhradeckého kraje se tak předpokládá dopad úhrady 10% reálně 
vynaložených nákladů, maximálně do výše 4.770.118 Kč, v průběhu let 2013, 2014 a 2015. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
 
USNESENÍ 29/203/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace obci 

Jetřichov na kofinancování dotace z OPŽP - projektu "JETŘICHOV   PASA, sanace 
staré ekologické zátěže" dle skutečných a krajem odkontrolovatelných nákladů, 
v maximální výši 4.770.118 Kč. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtu 
kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství - kapitálové výdaje vyčleněné na 
vodohospodářské akce dle vodního zákona, v průběhu let 2013, 2014 a 2015. 
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K bodu 6 
Neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s realizací projektu financovaného  
z Operačního fondu Životní prostředí (OPŽP) „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – 
Bědovice, průzkum znečištění pesticidy a analýza rizik“  
 
V roce 2005 byl společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. zjištěn nadlimitní obsah 
pesticidů ze skupiny atrazinu ve významném vodním zdroji východočeské vodárenské soustavy 
Třebechovice – Bědovice. Po projednání s Ministerstvem životního prostředí a s Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí, se město Kostelec nad Orlicí, 
vzhledem k závažnosti kontaminace a předpokládanému rozsahu prací nutných k lokalizaci 
primárního zdroje znečištění, rozhodlo požádat o finanční podporu z Operačního fondu Životní 
prostředí. Projekt má název „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – Bědovice, průzkum 
znečištění pesticidy a analýza rizik““  a náklady na jeho realizaci byly projektovány ve výši 
4.000.000 Kč. 
Dne 17. 6. 2010 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání 
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši maximálně 800.000 Kč z prostředků vyčleněných na 
vodohospodářské akce dle vodního zákona městu Kostelec nad Orlicí na kofinancování a úhradu 
nezpůsobilých výdajů výše uvedeného projektu. Následně uzavřená smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje předpokládala ukončení projektu nejpozději do 1. 4. 2012. 
Jelikož vysoutěžená cena projektu byla nižší nežli cena projektovaná, tak i finanční spoluúčast 
Královéhradeckého kraje byla oproti původním předpokladům nižší, a to 685.797 Kč namísto 
projektovaných 800.000 Kč. Vzhledem k náročnosti řešené problematiky a související diskuse 
nad závěrečnou zprávou se však nepodařilo projekt uzavřít v předpokládaném termínu do 1. 4. 
2012 a fakturace byla dodavatelem geologických prací (Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.) 
uzavřena až 15. 5. 2012.    
Z částky 685.797 Kč, kterou se Královéhradecký kraj na projektu podílí, bylo doposud uhrazeno 
485.885 Kč, o uhrazení zbylé části ve výši 199.912 Kč byl Královéhradecký kraj městem 
Kostelec nad Orlicí požádán dne 13. 8. 2012.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
 
USNESENÍ 29/204/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 199.912 Kč městu Kostelec nad Orlicí na projekt "Vodní zdroj Třebechovice pod 
Orebem   Bědovice, průzkum znečištění pesticidy a analýza rizik" 
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K bodu 7 
Různé  
 

- proběhla diskuze ohledně současné situace v ZOO Dvůr Králové nad Labem 
- členové absolvovali exkurzi do ZD Ostaš (robotická farma, bioplynová stanice) 

 
 
 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům výboru pro životní prostředí a zemědělství za účast na jednání 
výboru a za celkovou spolupráci v uplynulém volebním období.  
Ukončení jednání: 16,30 hodin.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


