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Z á p i s 

 
z 14. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 23. 8. 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 13. jednání výboru ze dne 31. 05. 2010  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle Závazných 

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

  4.  Změna č. 15/2010 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  5.  Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský 

zdroj – Rychnov nad Kněžnou  
  6.  Poskytnutí neinvestiční dotace na kofinancování projektu KAPKA 21  
  7.  Dodatečné rozdělení finančních prostředků určených pro dotační programy v oblasti 

životního prostředí a zemědělství pro rok 2010  
  8.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2010 - 

IV.  
  9.  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 14. jednání a rozšířen o bod „Zásady poskytování finanční podpory 
z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjející 
veřejně prospěšnou činnost na území kraje“ (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 13. jednání výboru ze dne 31. 05. 2010  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 14/93/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 13. jednání výboru ze dne 31. 05. 2010 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro    9 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
 USNESENÍ 14/94/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. 
 
K bodu 3 
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 9. 8. 2010 bylo zaevidováno 232 žádostí o příspěvek v celkovém finančním objemu 
20.604.641 Kč. Pět žádostí bylo zamítnuto z důvodu nedodržení podmínek pravidel. Ke 
schválení bylo předloženo 226 žádostí v celkovém finančním objemu 20.008.827 Kč. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 14/95/2010/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“ 
 

Ing. Novák dále informoval výbor o nutnosti přípravy nových pravidel pro vyplácení zástřelného 
za odlov mladé černé zvěře na rok 2011. Do příštího zasedání by měl výbor rozhodnout, zda se 
bude pokračovat ve vyplácení zástřelného nebo zda bude příspěvek použit na jinou akci 
podporující myslivost. 
 
K bodu 4 
Změna č. 15/2010 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 
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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 Žďár nad Metují, Obec Mladějov) 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 14/96/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 15/2010 Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 5 
Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj – 
Rychnov nad Kněžnou  
Uvedený projekt řeší financování analýzy rizika ohrožení křídových vodárenských obzorů 
v Rychnově nad Kněžnou. Tyto křídové obzory jsou jímány vrty RK-1 a RK-1a a slouží 
k zásobování města Rychnov nad Kněžnou a jeho okolí pitnou vodou a v případě jejich 
kontaminace není z důvodů technických a přírodních možno v reálném čase zajistit zásobování 
jiným způsobem. 
Ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou bylo přijato rozhodnutí využít prostředků z 
evropských fondů a stanovit přesně míru ohrožení jímacího území vodárenských vrtů RK-1 a 
RK-1a, a to nejen potenciální kontaminací ze závodu FAB Rychnov nad Kněžnou, ale i z dalších 
potenciálních zdrojů mezitím zjištěných. Za tímto účelem byl zpracován projekt Analýzy rizik 
potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj. 
V roce 2009 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje poskytnutí dotace městu Rychnov 
nad Kněžnou ve výši maximálně 808.000 Kč na kofinancování uznatelných výdajů této dotace, a 
to za předpokladu, že uvedený projekt obdrží finanční podporu z Operačního programu Životní 
prostředí.   
Žádost o dotaci byla podána a akceptována v rámci 19. výzvy  OPŽP. Celkové projektované 
náklady na realizaci analýzy rizika jsou 8.447.208 Kč včetně DPH. Z této částky činí náklady na 
10% povinné kofinancování, společně s tzv. nezpůsobilými výdaji (administrace a monitoring) 
celkem 1.017.521  Kč včetně  DPH. Jelikož z jednání se zástupci Města Rychnov nad Kněžnou 
vyplynulo, že bez poskytnutí dotace na financování tzv. nezpůsobilých výdajů nebude realizace 
projektu možná, bylo dohodnuto poskytnutí dotace i na úhradu těchto nezpůsobilých výdajů.   
Dotace na úhradu tzv. nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 209.521 Kč bude hrazena 
z kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství (ze zvláštního fondu ve výši 10.000.000 Kč, který 
jsou na základě ustanovení § 42 vodního zákona kraje povinny zřídit a udržovat).  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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 USNESENÍ 14/97/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí investiční dotace 

Městu Rychnov nad Kněžnou na úhradu tzv. nezpůsobilých výdajů 
(administrace a monitoring) projektu „Analýza rizik potenciálních zdrojů 
znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj“ ve výši 209.521 Kč z 
kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství 

 
K bodu 6 
Poskytnutí neinvestiční dotace na kofinancování projektu KAPKA 21  
Projekt KAPKA 21 – Síť ekologických vzdělávacích a poradenských středisek 
v Královéhradeckém kraji je realizován od roku 2006. Postupně byl v letech 2006–2007 
podpořen Evropským sociálním fondem a v letech 2008–2009 Státním fondem životního 
prostředí ČR částkou cca 12 mil. Kč. Garantem projektu, koordinátorem a administrátorem je 
v Královéhradeckém kraji Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Celý 
projekt je zaměřen na spolupráci ekologických vzdělávacích a poradenských středisek, která 
zajišťují dostupnost výukových programů pro žáky a studenty, semináře pro pedagogy, 
environmentální poradenství a osvětové akce pro nejširší veřejnost zaměřené na oblast životního 
prostředí. Pro rok 2010 a 2011 získalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER 
na tento projekt částku 3,5 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové náklady 
na projekt jsou 5 mil. Kč. Příjemce dotace vynaloží z vlastních prostředků částku přibližně 
900.000 Kč. Na kofinancování tohoto projektu je navržena částka 600.000 Kč, která je zajištěna 
v rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 14/98/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 600.000 Kč z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství na 
kofinancování projektu KAPKA 21 pro Středisko ekologické výchovy a etiky 
Rýchory - SEVER 

 
K bodu 7 
Dodatečné rozdělení finančních prostředků určených pro dotační programy v oblasti 
životního prostředí a zemědělství pro rok 2010  
Dopisem dne 15. 7. 2010 odmítla paní Lenka Nechvílová poskytnutou neinvestiční dotaci na 
projekt „Vytvoření vhodných podmínek pro chov včel, nákup úlů, rámů a vybavení“ v celkové 
poskytnuté výši 35.000 Kč.  Důvodem jsou nevyjasněné problémy s pozemky k umístění 
včelínů. 
Oddělení krajských dotací navrhuje poskytnout dotaci Ing. Janu Šafrovi z Hradce Králové, jehož 
předešlý chov včel musel být zlikvidován nařízením Krajské veterinární správy z důvodu 
rozšíření ohniska včelího moru.   
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 14/99/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 35.000 Kč Ing. Janu Šafrovi na projekt Obnova a rozšíření chovu včel v 
rámci dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti životního 
prostředí a zemědělství na rok 2010 

 
K bodu 8 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2010 - IV.  
Pověřený hodnotící orgán - Komise pro posuzování a vyhodnocení žádostí o podporu ze SFŽP, 
MZe ČR a Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17.5.2010 stanovila priority 
naléhavosti pro rok 2010 k projektům registrovaným v dotačním programu Ministerstva 
zemědělství ČR „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“ a doporučila 
orgánům Královéhradeckého kraje poskytnout projektům s nejvyšší prioritou (1) závazné 
kofinancování z rozpočtu Královéhradeckého kraje v maximální výši 10% uznatelných nákladů 
projektů v souladu s Pravidly Programu MZe. 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 14/100/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit investiční dotace obcím na 

rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2010 - IV. 
 
K bodu 9 
Různé  
Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 
fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje 
Královéhradecký kraj na základě Strategie Královéhradeckého kraje a Programu rozvoje kraje 
podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. Pro poskytování této podpory, která od listopadu 2009 přešla do 
administrativní správy na odbor grantů a dotací, je třeba sjednotit pravidla pro všechny dotační 
programy, které jsou Královéhradeckým krajem vypisovány. Z tohoto důvodu budou 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženy ke schválení Zásady poskytování finanční 
podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám 
vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje. Zásady jasně stanovují pravidla pro 
poskytování podpor a postup pro vyhlášení dotačních programů, vymezují obsah žádostí o 
finanční příspěvek od žadatelů a hodnocení těchto žádostí.  
Členům výboru byl dokument Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu 
Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou 
činnost na území kraje rozeslán před jednáním k případným připomínkám. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 14/101/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady poskytování finanční 

podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo 
právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje 

 
• výbor byl seznámen s návrhem mimořádných odměn pro občany za práci ve výborech 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2010  
• předseda výboru informoval členy o jednání s ředitelkou Střední školy a základní školy 

Nové Město nad Metují, opětovně byla diskutována problematika sloučení škol v Novém 
Městě nad Metují a Opočně, zároveň se výbor v diskusi věnoval problematice Školního 
statku Hořice 

• výbor byl podrobněji informován o ukončení členství ZOO ve Dvoře Králové nad Labem 
v Asociaci evropských zoologických zahrad a akvárií (EAZA) 

 
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 15,00 hodin jednání ukončil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 
 
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


