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Z á p i s 

 
z 18. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 28. 2. 2011 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 ze 17. jednání výboru ze dne 10. 01. 2011  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Analýza hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení 

hospodářsky slabých oblastí  
  4.  Dotační program - podpora realizace investic v oblasti odpadového hospodářství       

(z projektu "EKO - KOM")  
  5.  Změna č. 18/2011 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Změny v realizaci projektů z dotačních programů 2010  
  7.  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 18. jednání. 
 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 17. jednání výboru ze dne 10. 01. 2011  
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 18/124/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis ze 17. jednání výboru ze dne 10. 01. 2011 
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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 18/125/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
K bodu 3 
Analýza hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky 
slabých oblastí  
Analýza hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně vymezení hospodářsky 
slabých oblastí si klade za cíl zhodnotit hospodářský vývoj Královéhradeckého kraje po celé 
jeho období, tj. od jeho vzniku 1. ledna 2000 do roku 2008 na základě vybraných ukazatelů 
hospodářského vývoje včetně srovnání těchto ukazatelů s ostatními územními celky a na 
základě těchto ukazatelů vymezit hospodářsky slabé regiony. 
 
Srovnání ukazatelů hospodářského vývoje je provedeno na úrovni Královéhradeckého kraje 
s ostatními kraji a s vyššími územními celky, popř. do úrovně okresů. Hospodářsky slabé 
oblasti v rámci Královéhradeckého kraje jsou vymezeny do úrovně obcí s pověřeným 
obecním úřadem. 
 
Vymezení hospodářsky slabých oblastí Královéhradeckého kraje je provedeno na základě 
vyhodnocení vývoje a váhy těchto vybraných ukazatelů, které charakterizují sociálně-
ekonomický rozvoj regionu a jeho hospodářskou sílu. Sledování a vymezení územních a 
odvětvových disparit vede k identifikaci hospodářsky rozvojových míst a hospodářsky 
ohrožených území a slouží tak jako významný podklad pro zapojení a zaměření nástrojů 
regionální politiky. 
 
Záměrem vypracování prezentovaných výsledků je názorně vyjádřit jednotlivé problémové 
oblasti a jejich prostorové souvislosti tak, aby mohla být vytipována místa či regiony, ve 
kterých se kumulují buď příznivé nebo nepříznivé podmínky pro další rozvoj. Hospodářsky 
slabé oblasti tak lze charakterizovat jako problémové oblasti, ve kterých se dlouhodobě 
kumulují nepříznivé podmínky pro jejich ekonomický rozvoj. 
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
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USNESENÍ 18/126/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  prezentaci k Analýze hospodářského vývoje Královéhradeckého kraje včetně 

vymezení hospodářsky slabých oblastí 
 
K bodu 4 
Dotační program - podpora realizace investic v oblasti odpadového hospodářství                
(z projektu "EKO - KOM")  
V rámci plnění aktivit projektu EKO-KOM je předkládán program nazvaný „Čistá obec, čisté 
město čistý kraj“, který se skládá ze dvou částí.  
První je VI. ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje „Čistá obec 2011“. Její podmínky 
zůstávají zachovány tak, jak byly uplatněny v loňském roce, tzn. obce budou rozděleny do tří 
kategorií podle velikosti (do 500, do 5000 a nad 5000 obyvatel). V každé kategorii budou 
vyhodnoceny tři obce, navíc bude oceněn absolutní vítěz a skokan roku. Hlavní soutěžní kritéria 
jsou stanovena tak, aby co nejlépe vystihovala cíle celého projektu, tzn. výtěžnost sběru 
využitelných složek KO a jeho efektivita, výtěžnost sběru nebezpečných odpadů, zapojení obce 
do zpětného odběru elektrozařízení a výtěžnost sběru bioodpadů. 
Druhou částí programu, který ponese název „Čistý kraj“, je systém finanční podpory realizace 
investic v oblasti odpadového hospodářství kraje. Ta bude poskytnuta vyhodnoceným žadatelům 
formou dotace. Podpořené projekty budou sloužit k naplnění cílů Plánu odpadového 
hospodářství ČR a Královéhradeckého kraje v oblasti komunálních odpadů. Oprávněným 
žadatelem o dotaci jsou obce nebo svazky obcí Královéhradeckého kraje, jejichž projektové 
záměry se mohou týkat oblasti sběru bioodpadů, sběrných dvorů, případně dalších konkrétních 
aktivit v oblasti odpadového hospodářství, které povedou k zefektivnění nakládání s odpady 
v místě. Výzva na podání žádostí se předpokládá od 25. 3. 2011 do 29. 4. 2011 na odbor 
životního prostředí a zemědělství. Informace o dotačním programu budou umístěny na stránkách 
kraje www.kr-kralovehradecky.cz a krajského projektu www.cistykraj.cz. 
Minimální výše dotace na 1 projektovou žádost je 100.000 Kč vč. DPH, maximální požadované 
náklady 700.000 Kč vč. DPH a podíl dotace bude maximálně 80% požadovaných nákladů. 
Finanční zajištění programu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ je v souladu s rozpočtem 
„projektu EKO-KOM“. Jedná se o finanční prostředky ve výši 690 tis. Kč vč. DPH na finanční 
odměny vyhodnoceným obcím v soutěži „Čistá obec 2011“ a 2,1 mil. Kč vč. DPH na podporu 
vybraných realizačních aktivit v systému Čistý kraj“ z kapitoly 02 – životní prostředí a 
zemědělství na rok 2011 
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 18/127/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 1. pravidla soutěže Čistá obec pro rok 2011 
 2. pravidla hodnocení podaných projektů v oblasti nakládání s komunálními 

odpady 
 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz
http://www.cistykraj.cz
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K bodu 5 
Změna č. 18/2011 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 Liberk, Obec Markvartice, Obec Měník) 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  9  
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 18/128/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 18/2011 Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 6 
Změny v realizaci projektů z dotačních programů 2010  
Členům výboru byly předloženy dvě žádosti o schválení změny v projektu z dotačních programů 
Královéhradeckého kraje 2010 v oblasti životního prostředí a zemědělství: 

a) Základní škola Vrchlabí, ZPD052010/0027 - přesun částky 6.559,- Kč z 
položky "Keltský kalendář" na položku "Sladkovodní akvárium" 

b) ZO ČSOP Orlice, ZPD052010/0001 - prodloužení doby ukončení realizace do 
30.04.2011 

 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 18/129/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  změny v projektech z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti 

životního prostředí a zemědělství 2010 (ZPD052010/0027, ZPD052010/0001) 
 
K bodu 7 
Různé  
Ing. Ruml 

- informace o personálních změnách v Komisi pro životní prostředí a zemědělství Rady 
Královéhradeckého kraje (předsedou jmenován Ing. Rostislav Jireš) 
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- informace o plánovaných výjezdních jednáních výboru:  
11. 4. 2011 bioplynová stanice Jaroměř, AGRO CS Říkov 
  9. 5. 2011 Včelí farma Rokytník 

Ing. Škopová 
- pozvánka na 4. Královéhradecký krajský masopust 8.3.2011 

Ing. Charvát 
- informace o účasti na školení nového dotačního programu DOTIS uskutečněné odborem 

GD 
Ing. Tippner 

- informace ohledně soutěží „Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje“ a 
„Regionální potravina“, stanovisko Královéhradeckého kraje je zachovat do budoucna 
obě soutěže 

 
 
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 14,30 hodin jednání 
ukončil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


