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Z á p i s 

 
z 21. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 15. 8. 2011 od 13,00 hodin 

GOLF CLUB Mladé Buky 
 
 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
 
Program jednání: 
 
  1.  Prohlídka areálu GOLF CLUB Mladé Buky  
  2.  Schválení zápisu z 20. jednání výboru ze dne 9. 5. 2011  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Návrh Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje připravený pro vydání v 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
  5.  Dodatečné rozdělení finančních prostředků určených pro dotační programy v oblasti 

životního prostředí a zemědělství pro rok 2011  
  6.  Změny v projektech v oblasti životního prostředí a zemědělství 2010  
  7.  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  

  8.  Změna č. 20/2011 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  9.  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných 

pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu 
kontroly jejich využití“  

  10.  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 21. jednání (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 
 
 
K bodu 1 
Prohlídka areálu GOLF CLUB Mladé Buky  
 
Úvodem Ing. Jiří Grund, majitel areálu Grund Resort v Mladých Bukách, představil členům 
výboru golfový klub a hotel, seznámil výbor se vznikem areálu, členové výboru absolvovali 
prohlídku interiéru Wellness hotelu. 
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K bodu 2 
Schválení zápisu z 20. jednání výboru ze dne 9. 5. 2011  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 21/140/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 20. jednání výboru ze dne 9. 05. 2011 
 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 1 
 
USNESENÍ 21/141/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Petru Škopovou 
 
K bodu 4 
Návrh Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje připravený pro vydání v 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje  
 
Členové výboru byli seznámeni s historií pořízení ZÚR Královéhradeckého kraje a s jejich 
obsahem dle stavebního zákona, a to včetně jejich vztahu k nadřazené Politice územního rozvoje 
ČR a územně plánovacím dokumentacím obcí Královéhradeckého kraje. Dále byli členové 
výboru seznámeni s procesem jejich vydání Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, včetně 
rozhodnutí o podaných námitkách, uplatněných v rámci veřejného projednání zásad. Předložení 
ZÚR Královéhradeckého kraje zastupitelstvu se předpokládá 8. září 2011. Závěrem byli členové 
výboru obecně seznámeni s následným postupem při aktualizaci těchto zásad. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
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USNESENÍ 21/142/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje připravený pro vydání 

v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 5 
Dodatečné rozdělení finančních prostředků určených pro dotační programy v oblasti 
životního prostředí a zemědělství pro rok 2011  
 
Dopisem ze dne 4. 8. 2011 odmítl žadatel Hák Zdeněk (číslo smlouvy 11ZPD06-0010) 
poskytnutou neinvestiční dotaci na projekt „Podpora a rozvoj včelařství a biodiverzity“ v 
celkové poskytnuté výši 70.000 Kč.  Důvodem je ekonomická situace žadatele. Oddělení 
krajských dotací navrhuje poskytnout dotaci žadatelce Vrábelové Kláře (číslo žádosti 11ZPD06-
0028) na neinvestiční projekt s názvem „Obnova a rozšíření včelařství“.  Cílem projektu je 
rozšíření chovu o 15 včelstev, nákup nových pomůcek, zlepšení zdravotního stavu včelstev, 
možnost kočování se včelstvy. Jedná se o podporu malého rozsahu v režimu de minimis. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 21/143/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 70.000 Kč Kláře Vrábelové (číslo žádosti 11ZPD06-0028) na neinvestiční 
projekt s názvem "Obnova a rozšíření včelařství" (v režimu podpory malého rozsahu 
de minimis) v rámci dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti životního 
prostředí a zemědělství na rok 2011 

 
K bodu 6 
Změny v projektech v oblasti životního prostředí a zemědělství 2010  
 
Členům výboru byly předloženy dvě žádosti o schválení změny v projektu z dotačních programů 
Královéhradeckého kraje 2010 v oblasti životního prostředí a zemědělství: 
 

a) ZŠ a MŠ, Nechanice, okres Hradec Králové, ZPD052010/0028 – z položky 
"zahradní rašelinový substrát RS II., mulčovací kůra, kačírek, písek, doprava" 
(původní částka 29698 Kč) bylo z důvodu změn při realizaci projektu ušetřeno 
7000 Kč, které budou rozděleny uvedeným navýšením jiných položek 

b) Město Police nad Metují, ZPD052010/0048 - druhé prodloužení doby ukončení 
realizace do 30.09.2011 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
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USNESENÍ 21/144/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  změny v projektech z dotačních programů Královéhradeckého kraje 2010 v oblasti 

životního prostředí a zemědělství (ZPD052010/0028, ZPD052010/0048) 
 
K bodu 7 
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 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. Náklady na opatření činí 123.888 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 21/145/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 123.888 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 8 
Změna č. 20/2011 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
 
Královéhradecký kraj dle § 4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném 
znění, zajišťuje v samostatné působnosti zpracování a schvaluje Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací pro své území nebo jeho část a to včetně jeho změn a aktualizací (§ 4 odst. 6 zákona o 
VaK). PRVK obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů 
povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely na pitnou vodu, a koncepci 
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odkanalizování a čištění odpadních vod na jeho území. Na základě příslušných žádostí o změnu 
PRVK (Obec Budčeves, Město Třebechovice pod Orebem, Obec Vlčkovice v Podkrkonoší) byly 
zpracovány jednotlivé dílčí změny PRVK, které byly následně projednány dle zákona o 
vodovodech a kanalizacích se všemi příslušnými subjekty.    

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 21/146/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 20/2011 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 9 
Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich 
využití“  
 
Usneseními Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/7/349/2005 ze dne 22. 9. 2005 a 
ZK/21/1336/2007 ze dne 10. 5. 2007 byla schválena Závazná pravidla poskytování finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití pro období 2007 – 2013.Na 
základě schválených pravidel byly podány žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích. Žádosti 
eviduje a zpracovává odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství. 
Zaevidované žádosti jsou kontrolovány dle pravidel a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti, které byly zkontrolovány a v pořádku, jsou 
předloženy orgánům kraje s doporučením poskytnutí finančního příspěvku na lesní hospodaření. 
K 27. 7. 2011 bylo zaevidováno 263 žádostí o příspěvek v celkovém finančním objemu 
20.802.558 Kč. Jedna žádost byla zamítnuta z důvodu nedodržení podmínek pravidel. Ke 
schválení bylo předloženo 204 žádostí v celkovém finančním objemu 17.285.852 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 2 
 
 USNESENÍ 21/147/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit proplacení žádostí o finanční 

příspěvek na hospodaření v lesích dle "Závazných pravidel poskytování finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití" 
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K bodu 10 
Různé  
 

- výbor bude na příštím jednání seznámen s návrhem odměn pro občany za práci ve výboru 
za rok 2011 

- ve dnech 16. - 17. 9. 2011 se uskuteční v Šimkových sadech v Hradci Králové 
Královéhradecké krajské dožínky, do 29. 8. 2011 lze objednat u předsedy výboru  
vstupenky na besedu u „kulatému stolu“  

 
 
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 


