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Z á p i s 

 
z 5. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 1.6.2009 od  13,00 hodin 

ZOO Dvůr Králové nad Labem 
 

 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu ze 4. jednání výboru ze dne 11. 5. 2009  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Prohlídka zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem  
  4.  Koncepce zemědělského školství v Královéhradeckém kraji  
  5.  Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích  
  6.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Nové Město nad Metují na kofinancování a 

administraci dotace z OPŽP - "Doprůzkum kontaminovaného území ELTON ve 
vztahu k vodnímu zdroji Litá"  

  7.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje č. 9/2009  
  8.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Dvůr 

Králové nad Labem  
  9.  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 5. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
-výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů ( 9 pro , 0 proti, 0 zdržel) 

K bodu 1 
Schválení zápisu ze 4. jednání výboru ze dne 11. 5. 2009  
Zápis ze 4. jednání výboru ze dne 11. 5. 2009 byl schválen. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 5/31/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis ze 4. jednání výboru ze dne 11. 5. 2009 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  0  
         Zdržel se 1  
 
 USNESENÍ 5/32/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Doc. RNDr. Mariana Slodičáka, CSc. 
 
K bodu 3 
Prohlídka zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem  
Ředitelka ZOO Dvůr Králové nad Labem představila členům výboru zoologickou zahradu, 
následovala prohlídka jejího areálu. 
 
K bodu 4 
Koncepce zemědělského školství v Královéhradeckém kraji  
Zástupci odboru školství krajského úřadu seznámili členy výboru s koncepcí zemědělského 
školství Královéhradeckého kraje, blíže byla diskutována problematika sloučení Školního statku 
Hořice a Vyšší odborné školy rozvoje venkova a Střední zemědělské školy Hořice, dále pak 
návrh na sloučení SOU Lázně Bělohrad s jinými školami.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 5/33/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci ke koncepci zemědělského školství v Královéhradeckém kraji 
 
K bodu 5 
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích  
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. 
K 25.5.2009 bylo zaevidováno 81 žádostí o příspěvek v celkovém finančním objemu 5,536 mil. 
Kč. Žádosti jsou průběžně kontrolovány v pořadí, ve kterém byly zaevidovány. Žádosti, které 
splnily veškeré dané podmínky pro poskytnutí dotace, jsou předloženy orgánům 
Královéhradeckého kraje ke schválení příspěvku na hospodaření v lesích. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
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USNESENÍ 5/34/2009/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“ 

 
K bodu 6 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Nové Město nad Metují na kofinancování a 
administraci dotace z OPŽP - "Doprůzkum kontaminovaného území ELTON ve vztahu k 
vodnímu zdroji Litá"  
Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 
K bodu 7 
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje č. 9/2009  
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 byly zpracovány jednotlivé dílčí změny PRVK, 
které byly následně projednány dle zákona o VaK se všemi příslušnými subjekty.    
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
 USNESENÍ 5/35/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 9/2009 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 8 
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Dvůr Králové nad 
Labem  
Předmětem změny PRVK je výstavba nové ČOV ve Dvoře Králové nad Labem. Město má pro 
daný záměr zpracovánu projektovou dokumentaci a probíhá územní řízení. Výstavba nové ČOV 
je situována na protějším břehu vodního toku Labe. Smyslem navrhované změny je výstavba 
nové ČOV v majetku města s možností ovlivňovat výši stočného, aby se toto nestalo sociálně 
neúnosným s ohledem na soukromé vlastnictví současné ČOV. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
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 USNESENÍ 5/36/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  projednat žádost města Dvůr Králové nad Labem o změnu Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje na svém příštím zasedání, tj. 
24. 8. 2009 

 
K bodu 9 
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 17,00 hodin jednání 
ukončil.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 
 

 
 
 

 
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


