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Z á p i s 

 
z 27. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 23. 5. 2012 od 13,00 hodin  

TORO Hlavečník 
 
 
Přítomni:  členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 26. jednání výboru ze dne 11. 4. 2012  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Změna č. 24/2012 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  4.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Nový Bydžov na kofinancování projektu 

„M ěsto Nový Bydžov – doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplast“ 
hrazeného z OPŽP  

  5.  Dotační fond Královéhradeckého kraje  
  6.  Finanční dary obcím v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2011  
  7.  Investiční dotace obcím v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 

2012  
  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 26. jednání (9 pro, 0 proti, 0 zdržel). 
 
Úvodem ředitel divize podal členům výboru základní informace o vzniku  
a činnosti divize TORO Hlavečník, následovala prohlídka provozovny. 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 26. jednání výboru ze dne 11. 4. 2012  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 27/185/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 26. jednání výboru ze dne 11. 4. 2012 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0  
   Zdržel se 1 
 
 USNESENÍ 27/186/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Petru Škopovou 
 
K bodu 3 
Změna č. 24/2012 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 Radim, Obec Libuň, Město Dvůr 
Králové nad Labem) byly zpracovány změny PRVK, které byly následně projednány dle 
zákona o VaK se všemi příslušnými subjekty.    
V souvislosti se změnou PRVK města Dvůr Králové nad Labem byli na jednání přizváni 
starostka a místostarosta města. 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 27/187/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 24/2012 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 4 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Nový Bydžov na kofinancování projektu „Město 
Nový Bydžov – doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplast“ hrazeného  
z OPŽP  
V severovýchodní části města Nový Bydžov bylo v roce 2007 zjištěno významné znečištění 
podzemní vody v domovních studních karcinogenními chlorovanými uhlovodíky, když byla 
masívní přítomnost těchto látek prokázána v užívané domovní studni. Na základě tohoto zjištění 
byl v roce 2008 proveden hydrogeologický průzkum, který potvrdil, že pod pozemkem bývalého 
podniku Kovoplast se nachází odhadem 2,5 t chlorovaných uhlovodíků (rozpouštědla)  
a 8 t ropných látek. O této skutečnosti byli městem Nový Bydžov informováni obyvatelé 
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postižené oblasti (o ploše cca 30 ha) s tím, že z kontaminovaných studní byl zakázán odběr vody,  
a to i k účelům užitkovým (sprchování, závlaha apod.). V roce 2009 byla společností Dekonta 
a.s. zpracována analýza rizika konturující podrobně ohnisko kontaminace a jednotlivá rizika z ní 
vyplývající a která doporučila provedení konkrétních sanačních prací v rozsahu cca 21 mil. Kč. 
Následně provedeným výběrovým řízením byla zakázka městem Nový Bydžov vysoutěžena za 
13.012.406 Kč (zvítězila společnost G-Servis Praha, s.r.o.). Město Nový Bydžov poté požádalo  
o dotaci z OPŽP a následně Královéhradecký kraj o dotaci na předfinancování a kofinancování 
tohoto projektu, a sice v objemu 1.301.240 Kč.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9 
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 27/188/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace městu 

Nový Bydžov na předfinancování a kofinancování projektu "Město Nový Bydžov   
doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplast" ve výši 1.301.240 Kč 

 
K bodu 5 
Dotační fond Královéhradeckého kraje  
Členům výboru byl před jednáním rozeslán Statut Dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
a Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. 

Peněžní fond Královéhradeckého kraje je zřízen za účelem soustřeďování finančních prostředků 
předurčených k úhradě výdajů souvisejících s podporou veřejně prospěšných projektů na území 
kraje nebo ve prospěch občanů Královéhradeckého kraje. 
Datum zřízení fondu: 1. ledna 2013 
 
Mechanismus Dotačního fondu 

� samostatný fond se svým Statutem, peníze do něj přiděluje zastupitelstvo  
� zbytky hospodaření fondu zůstávají ve fondu a převádějí se do dalších let 
� fond je veden na samostatném bankovním účtu = samostatná rozpočtová kapitola 
� prostředky fondu jsou rozdělovány dle Zásad čerpání fondu, které jsou nedílnou součástí 

statutu 
� obsah výzev na daný rok připravuje Odbor grantů a dotací v součinnosti s odvětvovými 

odbory krajského úřadu KHK 
� správu fondu zajišťuje odbor grantů a dotací 
� obsah výzev a vítězné projekty jsou schvalovány v posloupnosti: hodnotící komise -> 

věcně příslušný výbor -> Rada kraje -> Zastupitelstvo 
� odbor grantů a dotací každý rok překládá zastupitelstvu výsledek hospodaření fondu 
� přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci kompetence 

jednotlivých výborů řeší věcně příslušný výbor  
� přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi podpory nad rámec 

kompetence výborů rozhoduje zastupitelstvo  
� vrácené dotace se vrací do oblasti podpory, odkud byly přerozděleny 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 27/189/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  Statut dotačního fondu a Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
schválení těchto dokumentů 

 
K bodu 6 
Finanční dary obcím v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2011  
Královéhradecký kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. realizují na základě 
Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 10. 7. 2007 společný projekt „Intenzifikace 
odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich 
obalové složky“. Hlavním cílem je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru 
využitelných složek komunálních a obalových odpadů, zpětného odběru elektrozařízení a rozvoj 
nakládání s odpady směřující k naplnění cílů Plánu odpadového hospodářství 
Královéhradeckého kraje. 

V rámci uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje soutěž v třídění 
odpadů pro obce Královéhradeckého kraje - Čistá obec 2011 v období od 1. 1. 2011 do  
31. 12. 2011. V soutěži byly hodnoceny ukazatele výtěžnosti a efektivity odděleného sběru 
komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, bioodpadů a zapojení obcí do kolektivního systému 
pro zpětný odběr elektrozařízení.  
Na jednání pracovní skupiny projektu dne 21. 3. 2012 došlo k vyhodnocení výsledků uvedené 
soutěže za rok 2011 společně s návrhem na ocenění vítězům v jednotlivých kategoriích dle 
pravidel soutěže:  
 

Kategorie Vítěz Finanční dar 

obce do 500 obyvatel 1. místo – Obec Říčky v Orlických horách  120.000 Kč 
2. místo – Obec Olešnice 60.000 Kč 
3. místo – Obec Třebihošť 30.000 Kč 

obce 501 - 5000 obyvatel 1. místo – Město Police nad Metují 120.000 Kč 
2. místo – Město Solnice 60.000 Kč 
3. místo – Město Pec pod Sněžkou 30.000 Kč 

Obce nad 5000 obyvatel 1. místo – Město Úpice  120.000 Kč 
2. místo – Město Hořice 60.000 Kč 
3. místo – Město Dvůr Králové nad Labem 40.000 Kč 

Ocenění – skokan roku Obec Březina 30.000 Kč 
Ocenění – absolutní vítěz Město Úpice 30.000 Kč 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 27/190/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančních darů obcím v 

rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2011 v celkové výši 690.000 
Kč z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství na rok 2012 

 
K bodu 7 
Investiční dotace obcím v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2012  
V rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek 
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“ schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje (č. ZK/26/1908/2012) soutěž pro obce Královéhradeckého kraje „Čistá obec, čisté město, 
čistý kraj“ pro rok 2012 složenou ze dvou částí: 
 
1) „Čistá obec – soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje“ v období od 

1.1.2012 do 31.12.2012  – výsledky budou vyhlášeny v roce 2013  
 

2) „Čistý kraj – podpora realizace investic“ – program finanční podpory obcím na realizaci 
projektů v oblasti odpadového hospodářství 

  
V rámci aktivity ad 2) byla v souladu s pravidly programu vyhlášena výzva k předkládání 
projektů od 23.3.2012 do 30.4.2012.  Do programu se přihlásilo 11 žadatelů s celkovými 
dotačními požadavky za 4,246 mil. Kč. Na jednání pracovní skupiny projektu dne 9.5.2012 došlo 
k vyhodnocení předložených projektů z hlediska kvality, efektivnosti investice a priorit Plánu 
odpadového hospodářství ČR a směrné části POH Královéhradeckého kraje v oblasti 
komunálních odpadů a biologicky rozložitelných odpadů. Pracovní skupina doporučila 
k poskytnutí dotace projekty:  
 

Žadatel  Název projektu  Uznatelné 
náklady K č 

Požadovaná 
dotace K č 

Navrhovaná 
dotace K č 

Město Vamberk 
Zkvalitnění systému nakládání s 
odpady města Vamberka 

775 200 542 640 537 000 

Obec Záměl 
Zkvalitnění systému nakládání s 
odpady v obci Záměl 

831 600 500 000 500 000 

Obec Lhoty u 
Potštejna 

Nákup kontejnerů na bioodpad pro 
obec Lhoty u Potštejna 

178 800 135 000 135 000 

Obec Orlické 
Záhoří 

Čistá obec Orlické Záhoří 432 000 340 000 288 000 

Dobrovolný 
svazek obcí 
Poorlicko 

Zkvalitnění systému nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady na 
území svozové oblasti společnosti 
ODEKO s.r.o. 

1 680 000 700 000 700 000 

Celkem  2 160 000 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  9  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 27/191/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnutí investičních dotací na projekty 

v oblasti odpadového hospodářství v celkové výši 2.160.000 Kč z rozpočtu kapitoly 
02 - životní prostředí a zemědělství na rok 2012 

 
K bodu 8 
Různé  

- informace o otevření lycea se zemědělským zaměřím při VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad 
Orlicí (výbor podporuje)  

- informace k odměnám za práci pro členy výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, za rok 2012 

- příští jednání výboru: 15.8.2012, 12.9.2012 
 
  
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 15,15 hodin jednání 
ukončil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


