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Z á p i s 

z 6. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, 

konaného dne 24.8.2009 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 5. jednání výboru ze dne 1. 6. 2009  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Informace o přípravě Královéhradeckých krajských dožínek 2009  
  4.  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  

  5.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Nové Město nad Metují k úhradě té části 
nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na zajištění 
projektu sanačního doprůzkumu staré ekologické zátěže  

  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 – Dvůr 
Králové nad Labem  

  8.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje č. 10/2009  
  9.  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle Závazných 

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

  10.  Poskytnutí investiční dotace obci Stará Paka na protipovodňovou ochranu  
  11.  Informace k veřejné zakázce na zajištění činnosti krajského koordinátora 

environmentální/ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Královéhradeckém kraji 
na rok 2010  

  12.  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 6. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 
-z programu jednání byl stažen bod č.7)- Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje – Dvůr Králové nad Labem, program jednání byl rozšířen o projednání 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Dvůr Králové nad Labem na kofinancování dotace z OPŽP - 
realizace projektu Analýza rizik výskytu chlorovaných uhlovodíků v podzemních zdrojích pitné 
vody (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

-výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů ( 10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
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K bodu 1 
Schválení zápisu z 5. jednání výboru ze dne 1. 6. 2009  
Zápis z 5. jednání výboru ze dne 1. 6. 2009 byl schválen. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti   0 
         Zdržel se  0  
 
 USNESENÍ 6/37/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 5. jednání výboru ze dne 1. 6. 2009 

 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Petra Škopová.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 6/38/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Petru Škopovou 
 
K bodu 3 
Informace o přípravě Královéhradeckých krajských dožínek 2009  
Zástupce společnosti Chovservis, a.s. informoval členy výboru o přípravě Královéhradeckých 
krajských dožínek 2009, které se budou konat ve dnech 18. – 19. 9. 2009. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 6/39/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o přípravě Královéhradeckých krajských dožínek 2009 
 
K bodu 4 
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. 
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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 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 6/40/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 121.482 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 

 
K bodu 5 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Nové Město nad Metují k úhradě té části nákladů, 
kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na zajištění projektu sanačního 
doprůzkumu staré ekologické zátěže  
Opatření navazuje na již dříve provedenou aktualizaci analýzy 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 a potvrzeno riziko ohrožení 
strategického vodního zdroje Litá. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 6/41/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 236.810 Kč městu Nové Město nad Metují k úhradě té části nákladů, 
kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na zajištění projektu 
sanačního doprůzkumu staré ekologické zátěže 

 
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  
Opatření navazuje na již dříve provedenou analýzu rizika, která prokázala reálnou možnost 
vážného ohrožení strategického vodního zdroje Litá karcinogenními chlorovanými uhlovodíky 
pocházejícími z kontaminace bývalého s.p. Elton. Za účelem zajištění nezbytných finančních 
prostředků  bude podána žádost o dotaci z OPŽP tak, že: 

• nositelem žádosti bude město Nové Město nad Metují 
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• Královéhradecký kraj městu přispěje na kofinancování dotace (10% z celkové částky), 
administraci žádosti a úhradu tzv. neuznatelných nákladů (10% z celkové částky) - ve 
smyslu pravidel OPŽP. Financování této neinvestiční dotace bude průběžné na základě 
jednotlivých došlých faktur a rozložené do let 2010, 2011 a 2012. 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0  
 
 USNESENÍ 6/42/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace ve výši 

8.000.000 Kč městu Nové Město nad Metují k úhradě kofinancování a 
administrace dotace z OPŽP - Doprůzkum kontaminovaného území ELTON ve 
vztahu k vodnímu zdroji LITÁ. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtu 
kapitoly 13 v letech 2010 – 2012 

 
K bodu 7 
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje – Dvůr Králové nad 
Labem  
Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 
K bodu 8 
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje č. 10/2009  
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). 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  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0  
 
 USNESENÍ 6/43/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 10/2009 Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 9 
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. 
Žádosti jsou průběžně kontrolovány v pořadí, ve kterém byly zaevidovány. Žádosti, které splnily 
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veškeré dané podmínky pro poskytnutí dotace, jsou předloženy orgánům Královéhradeckého 
kraje ke schválení příspěvku na hospodaření v lesích, jedná se o dalších 196 žádostí v celkové 
částce 12 639 347,- Kč. Z tohoto počtu je 91 žádostí fyzických osob v celkové výši 4 533 320,- 
Kč, 62 žádostí měst a obcí v celkové výši 2 352 371,- Kč, jedna žádost svazku obcí v celkové 
výši 58 180,- Kč a 42 žádostí právnických osob v celkové výši 5 695 476,- Kč.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 6/44/2009/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 10 
Poskytnutí investiční dotace obci Stará Paka na protipovodňovou ochranu  
Obec Stará Paka požádala o dotaci na zpracování projektové dokumentace zaměřené na 
protipovodňové opatření v údolní nivě na pozemcích k.ú. Stará Paka. Obec Stará Paka původně 
žádala dotaci na tento projekt v rámci vypsaného dotačního programu ZPD022009 
„Protipovodňová ochrana“. Žádost nebyla zařazena hodnotícím orgánem dotačního řízení 
k finančnímu vykrytí v důsledku nedostatečných informací k vodohospodářskému významu a 
naléhavosti akce. Obec Stará Paka následně podala individuální žádost o dotaci doplněnou o 
podrobné zdůvodnění a vyjádření dotčených orgánů státní správy k navrhované akci.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0  
         Zdržel se   0  
 
 USNESENÍ 6/45/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové investiční 

dotace obci Stará Paka ve výši 153.000 Kč na zpracování projektové 
dokumentace protipovodňových opatření vybraného území obce 

 
K bodu 11 
Informace k veřejné zakázce na zajištění činnosti krajského koordinátora 
environmentální/ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Královéhradeckém kraji na rok 
2010  
Členům výboru byla podána informace k veřejné zakázce na zajištění činnosti krajského 
koordinátora environmentální/ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Královéhradeckém 
kraji na rok 2010. 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
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         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 6/46/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k veřejné zakázce na zajištění činnosti krajského koordinátora 

environmentální/ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Královéhradeckém 
kraji na rok 2010 

 
K bodu 12 
Různé  
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Dvůr Králové nad Labem na kofinancování dotace z 
OPŽP - realizace projektu Analýza rizik výskytu chlorovaných uhlovodíků v podzemních 
zdrojích pitné vody 
Opatření navazuje na zjištěné nadlimitní obsahy chlorovaných uhlovodíků ve vodním zdroji pro 
oblast Dvora Králové nad Labem – vodním útvaru Královédvorská synklinála. Celková finanční 
náročnost analýzy rizika přesahuje finanční možnosti jak Královéhradeckého kraje, tak i města 
Dvůr Králové nad Labem a dotace z OPŽP je tak jedinou reálnou možností ke zjištění původu, 
závažnosti a možností eliminace této kontaminace. Jelikož nároky na kofinancování a 
administraci dotace na projekt analýzy rizika převyšují možnosti rozpočtu Dvůr Králové nad 
Labem, ukazuje se jako vhodné, aby záruky pro toto finanční krytí poskytl Královéhradecký 
kraj. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 6/47/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 699.100 Kč městu Dvůr Králové nad Labem k úhradě kofinancování 
dotace z OPŽP - Realizace projektu Analýza rizik výskytu chlorovaných 
uhlovodíků v podzemních zdrojích pitné vody. Finanční prostředky budou 
uvolněny z rozpočtu kapitoly 13 v roce 2010 
 

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 15,30 hodin jednání 
ukončil.  

 
 

 
 
 

 
Zapsala:  Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 
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