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Z á p i s 

 
z 16. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 15. 11. 2010 od 13,00 hodin 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost č. P1.118 
 

 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 15. jednání výboru ze dne 18. 10. 2010  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Poskytnutí dotace Obci Jetřichov na kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů 

dotace z OPŽP na akci s názvem „Obec Jetřichov – realizace doplňkového průzkumu 
pro intenzifikaci sanačního zásahu na podzemních vodách v prostoru 
zrekultivovaných skládek pesticidů a galvanických kalů na lokalitě Jetřichov - Pasa“  

  4.  Změna č. 17/2010 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  5.  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle závazných 

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

  6.  Termín vyhlášení výzev dotačních programů v oblasti životního prostředí a 
zemědělství pro rok 2011  

  7.  Prodloužení doby realizace u projektů z dotačních programů v oblasti životního 
prostředí a zemědělství 2010  

  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 16. jednání. 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 15. jednání výboru ze dne 18. 10. 2010  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 16/110/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 15. jednání výboru ze dne 18. 10. 2010 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
         Pro  6 
         Proti  1 
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ 16/111/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Vladislava Frimla 
 
K bodu 3 
Poskytnutí dotace Obci Jetřichov na kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů dotace 
z OPŽP na akci s názvem „Obec Jetřichov – realizace doplňkového průzkumu pro 
intenzifikaci sanačního zásahu na podzemních vodách v prostoru zrekultivovaných skládek 
pesticidů a galvanických kalů na lokalitě Jetřichov - Pasa“  
Dne 20. 10. 2010 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje žádost Obce Jetřichov o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, na kofinancování a úhradu 
nezpůsobilých výdajů dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci s názvem "Obec 
Jetřichov - realizace doplňkového průzkumu pro intenzifikaci sanačního zásahu na podzemních 
vodách v prostoru zrekultivovaných skládek pesticidů a galvanických kalů na lokalitě Jetřichov - 
Pasa".      
Celkové projektované náklady, vzešlé z výběrového řízení, na realizaci doplňkového průzkumu 
pro intenzifikaci sanačního zásahu na podzemních vodách v prostoru zrekultivovaných skládek 
pesticidů a galvanických kalů na lokalitě Jetřichov – Pasa, činí 16.868.700,- Kč, včetně DPH. 
Obec Jetřichov požádala Královéhradecký kraj o úhradu 10 % z celkového objemu zakázky na 
kofinancování, což činí 1.405.725,- Kč bez DPH (1.686.870,- Kč s DPH). Obec Současně 
požádala o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 % z celkového objemu zakázky na úhradu 
nákladů spojených s technickým dozorem investora, což jsou nezpůsobilé náklady projektu. Tato 
částka činí 281.145,- Kč bez DPH (337.374,- Kč s DPH). Obec Jetřichov tak na uvedenou akci 
požaduje poskytnutí celkem  2.024.244,- Kč (včetně DPH).  Příslib kofinancování ze strany 
Královéhradeckého kraje tak bude podkladem pro jednání se Státním fondem životního 
prostředí, a to jako deklarace vlastního finančního podílu žadatele, tj. Obce Jetřichov.  V praxi to 
tedy pro rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2012 bude znamenat náklady ve výši 
2.024.244,-Kč.   
Požadavek na kofinancování výše uvedeného projektu z rozpočtu kapitoly 13 bude, po 
projednání s příkazcem operace a gestorem kapitoly 13, uplatněn při sestavování návrhu 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 16/112/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí investiční dotace v 

maximální výši 2.024.244 Kč obci Jetřichov na kofinancování a úhradu 
nezpůsobilých výdajů dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci s 
názvem "Obec Jetřichov - realizace doplňkového průzkumu pro intenzifikaci 
sanačního zásahu na podzemních vodách v prostoru zrekultivovaných skládek 
pesticidů a galvanických kalů na lokalitě Jetřichov - Pasa" z rozpočtu kap. 13 
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v roce 2012 
 
K bodu 4 
Změna č. 17/2010 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 
odkanalizování a čištění odpadních vod na jeho území. Na základě příslušných žádostí o změnu 
PRVK (Obec Staré Místo, Město Janské Lázně, Obec Dobré) 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  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 16/113/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 17/2010 Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 5 
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.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ 16/114/2010/VŽP 
Výbory 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 6 
Termín vyhlášení výzev dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství 
pro rok 2011  
Členové výboru byli informováni o termínu vyhlášení výzev dotačních programů v oblasti 
životního prostředí a zemědělství pro rok 2011 (7. 2. – 1. 4. 2011). 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 16/115/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  termín vyhlášení výzev dotačních programů v oblasti životního prostředí 

a zemědělství pro rok 2011 (7. 2. - 1. 4. 2011) 
 
K bodu 7 
Prodloužení doby realizace u projektů z dotačních programů v oblasti životního prostředí 
a zemědělství 2010  
Odbor grantů a dotací obdržel žádosti o změny doby realizace projektů z dotačních programů 
Královéhradeckého kraje, které byly členům výboru předloženy ke schválení: 

• Město Trutnov - původní doba realizace od 1. 6. 2010 do 31. 10. 2010, žádost o 
prodloužení doby realizace do 31. 12. 2010 z důvodu pozdějšího zahájení realizace 
projektu 

• Město Police nad Metují - původní doba realizace od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010, žádost o 
prodloužení doby realizace do 31. 06. 2011 z důvodu větší časové náročnosti, než bylo 
předpokládáno 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 16/116/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  prodloužení doby realizace u projektů z dotačních programů v oblasti životního 

prostředí a zemědělství 2010 (ZPD012010/0003, ZPD052010/0048) 
 
K bodu 8 
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 
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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 i z dlouhodobého hlediska 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. Provoz bariéry 
kontinuálně navazuje na již dříve odsouhlasená a provedená opatření. Náklady na opatření činí 
123.797,00 Kč 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 16/117/2010/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 123.797 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 

 
Závěr 
Předseda poděkoval členům výboru pro životní prostředí a zemědělství účast na jednání výboru  
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 14,30 hodin jednání ukončil.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


