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Z á p i s 

 
z 2. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 16.2.2009 od 13,00 hodin 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 1. jednání výboru ze dne 5. 1. 2009  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Informace o dalším vývoji projektu „Řešení zbytkové dendromasy                              

v Královéhradeckém kraji“  
  4.  Informace ke Studii nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na Jičínsku  
  5.  Aktuální stav separovaného sběru – informace  
  6.  Návrh na distribuci publikace vydané Královéhradeckým krajem „Přírodou z Polabí   

k hraničním horám“  
  7.  Vyhlášení II. ročníku soutěže „O ekologicky příznivý provoz úřadů a organizací   

zřizovaných Královéhradeckým krajem“  
  8.  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných 

pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu 
kontroly jejich využití, pro období od 1. 1.2007 do 31. 12. 2013“  

  9.  Poskytnutí neinvestiční dotace Městu Nové Město nad Metují  k úhradě té části 
nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na aktualizaci 
rizika starého znečištění podzemních vod z areálu bývalého s.p. ELTON  

  10.  Změna č. 8/2009 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  11.  Různé  
 
Jednání ve 13,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing.  Otakar Ruml. Uvítal přítomné, upozornil na 
materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním. 
-byl schválen program 2. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
-výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

K bodu 1 
Schválení zápisu z 1. jednání výboru ze dne 5. 1. 2009  
Zápis z 1. jednání výboru ze dne 5.1.2009 byl schválen. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
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USNESENÍ 2/8/2009/VŽP 
Výbor  Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 1. jednání výboru ze dne 5. 1. 2009 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
Ověřovatelem zápisu byl zvolen RSDr. Jaroslav Ošťádal. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0  
         Zdržel se  0  
 
 USNESENÍ 2/9/2009/VŽP 
Výbor  Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu RSDr. Jaroslava Ošťádala 
 
K bodu 3 
Informace o dalším vývoji projektu „Řešení zbytkové dendromasy v Královéhradeckém 
kraji“ (tento bod jednání byl projednán společně s finančním výborem Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje) 
 
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství seznámil přítomné s dosavadním průběhem 
řešení tohoto pilotního projektu. 
Dále byl stručně popsán současný stav řešení projektu, kdy bylo konstatováno, že společnost 
Silvesris HK a.s., jejíž založení schválilo zastupitelstvo kraje dne 14.02.2008, založena nebyla, 
neboť jeden z partnerů, konkrétně Lesy České republiky s.p., nedostal souhlas dozorčí rady ke 
vstupu do této společnosti. Dále bylo konstatováno, že kraj je na základě Licenční smlouvy ze 
dne 05.02.2008 (rozhodnutí rady kraje ze dne 30.01.2008 č.j. RK/3/72/2008) uživatelem know-
how, které spočívá v ekonomických, organizačních a technických informacích o způsobu těžby 
dendromasy, získávání dotačních prostředků, zpracování a odbytu. Toto know-how bude vloženo 
ve formě nepeněžitého vkladu do základního kapitálu vznikající společnosti Silvestris HK a.s. 
Dále byla poskytnuta informace o existenci rámcové smlouvy na prodej těžebních zbytků za 
účelem výroby štěpky k energetickým účelům v územní působnosti Krajského ředitelství Hradec 
Králové Lesů České republiky, s.p. ze dne 12.11.2008 (rozhodnutí rady kraje ze dne 29.10.2008, 
č.j. RK/32/1527/2008). Projekt postupným vývojem dospěl k současnému modelu akciové 
společnosti Silvestris HK a.s., jejíž zakladatelé budou Královéhradecký kraj a společnost D&D 
Projekt spol. s r.o. Dle zakladatelské smlouvy, mají být podíly smluvních partnerů 55% pro 
Královéhradecký kraj a 45% pro D&D Projekt spol. s r.o.   
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  1 
         Zdržel se 0 
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USNESENÍ 2/10/2009/VŽP 
Výbor  Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit založení akciové společnosti 

Silvestris HK a.s., dle zakladatelské smlouvy s tím, že podíly smluvních partnerů 
budou 55% pro Královéhradecký kraj a 45 % pro D&D Projekt spol. s r.o. 

 
K bodu 4 
Informace ke Studii nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na Jičínsku  
Zástupce ZO ČSOP Křižánky podal členům výboru informaci o Studii potenciálu biologicky 
rozložitelného odpadu v okrese Jičín, blíže informoval o původcích BRO v okrese Jičín, 
seznámil členy výboru se záměrem vybudování separačního systému, kompostováním a 
výstavbou bioplynových stanic. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 2/11/2009/VŽP 
Výbor  Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci ke Studii nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na Jičínsku 
 
K bodu 5 
Aktuální stav separovaného sběru – informace  
Členům výboru byla podána informace o současné problematice separovaného sběru. K této 
problematice je avizováno jednání, organizované Svazem měst a obcí ČR za účasti společnosti 
Ekokom, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory a krajů s předběžným termínem 11.3.2009 
v Praze. Cílem jednání má být diskuse problematiky a společný postup směrem k MŽP.  
Následně pak je plánovaná porada na úrovni Královéhradeckého kraje za účasti zástupců obcí 
s pověřenou působností, svozových a třídících společností a společnosti Ekokom s cílem 
prověření aktuálního stavu v problematice separovaného sběru a možností dalšího vývoje. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 2/12/2009/VŽP 
Výbor  Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k aktuálnímu stavu separovaného sběru 
 
K bodu 6 
Návrh na distribuci publikace vydané Královéhradeckým krajem „Přírodou z Polabí          
k hraničním horám“  
Výbor byl seznámen se stavem zakázky malého rozsahu na publikaci „Přírodou z Polabí k 
hraničním horám“, publikaci vydal Královéhradecký kraj v roce 2008, k tisku ji připravila 
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agentura M.C.O.M. s.r.o., v září 2008 bylo Královéhradeckému kraji předáno 2000 výtisků české 
verze, do 31.3.2009 má být dodáno ještě 100 ks anglické verze. Dále byl výbor informován o 
distribuci publikace do knihoven, škol, středisek ekologické výchovy a na jednotlivé odbory 
krajského úřadu. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 2/13/2009/VŽP 
Výbor  Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k distribuci publikace vydané Královéhradeckým krajem „Přírodou 

z Polabí k hraničním horám“ 
 
K bodu 7 
Vyhlášení II. ročníku soutěže „O ekologicky příznivý provoz úřadů a organizací  
zřizovaných Královéhradeckým krajem“  
Výbor byl seznámen s problematikou „zeleného úřadování“, byl představen I. ročník soutěže, 
zhodnocena účast a závěrečný seminář, členové výboru byli dále seznámeni s podmínkami a 
kritérii II. ročníku soutěže připravovaného vyhlášení v roce 2009.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 2/14/2009/VŽP 
Výbor  Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit vyhlášení II. ročníku soutěže 

„O ekologicky příznivý provoz úřadů a organizací zřizovaných 
Královéhradeckým krajem“. Do dotazníku je nutné doplnit otázku, zda 
organizace a úřady preferují při nákupu místní výrobky a služby 

 
K bodu 8 
Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich 
využití, pro období od 1. 1.2007 do 31. 12. 2013“  
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 (dále 
jen pravidla ). 
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.  
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 2/15/2009/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“ 

 
K bodu 9 
Poskytnutí neinvestiční dotace Městu Nové Město nad Metují k úhradě té části nákladů, 
kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na aktualizaci rizika starého 
znečištění podzemních vod z areálu bývalého s.p. ELTON  
Opatření navazuje na již dříve provedenou analýzu rizika, kterou byla v širším okolí areálu 
bývalého s.p. ELTON v Novém Městě nad Metují potvrzena masívní kontaminace zemin, hornin 
a podzemních vod karcinogenními chlorovanými uhlovodíky. 
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. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 2/16/2009/VŽP 
Výbor  Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 1.053.150,- Kč Městu Nové Město nad Metují k úhradě té části nákladů, 
kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na aktualizaci rizika 
znečištění podzemních vod vodního zdroje Litá kontaminací areálu bývalého s.p. 
ELTON v Novém Městě nad Metují 

 
K bodu 10 
Změna č. 8/2009 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 (dále i „zákon o VaK“), zajišťuje v samostatné působnosti zpracování a schvaluje Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území (dále i „PRVK“) 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.    
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Na základě příslušných žádostí o změnu PRVK byly zpracovány jednotlivé dílčí změny PRVK, 
které byly následně projednány dle zákona o VaK se všemi příslušnými subjekty.    
 
Výbor byl podrobněji seznámen s žádostí obce Petrovice o změnu Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Královéhradeckého kraje. Předmětem změny PRVK je výstavba vodovodu v místní 
části Kanice s napojením na vodovod v Petrovicích. Dotčené subjekty (Ministerstvo zemědělství,  
Vodohospodářsko - inženýrské služby, s.r.o., Městský úřad Nový Bydžov, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje) vyjádřily nesouhlas s uvedenou změnou z důvodu vysokého podílu 
nákladů na jednoho trvale zásobovaného obyvatele. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 2/17/2009/VŽP 
Výbor  Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 8/2009 Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zamítnout žádost Obce Petrovice 

o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
K bodu 11 
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 16,00 hodin jednání 
ukončil.  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


