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Z á p i s 

 
z 25. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 29. 2. 2012 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 24. jednání výboru ze dne 11. 1. 2012  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Královéhradeckého kraje č. 3/2004, 

kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého 
kraje  

  4.  Změna č. 23/2012 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  5.  Supervize na akci Analýza rizik potenciálně ohrožující významný vodárenský zdroj – 

jímací vrty RK 1 a RK 1a v Rychnově nad Kněžnou  
  6.  Dodatek č. 1 ke smlouvě a o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

č. 4045/2010  (Stará ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění)  
  7.  Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“  
  8.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s.  
  9.  Informace o situaci předpokládaného geologického průzkumu pro vyhledávání 

ložisek břidlicového plynu v oblasti Trutnovsko a Náchodsko  
  10.  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 25. jednání a stažen bod č. 6 - Dodatek č. 1 ke smlouvě a o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 4045/2010  (Stará ekologická zátěž ELTON – 
doprůzkum znečištění)  
(8 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 24. jednání výboru ze dne 11. 1. 2012  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0  
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 25/170/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 24. jednání výboru ze dne 11. 1. 2012 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 25/171/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Bc. Jiřího Staňka 
 
K bodu 3 
Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Královéhradeckého kraje č. 3/2004, kterou se 
vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje  
Změna Obecně závazné vyhlášky Královéhradeckého kraje č.3/2004, kterou se vyhlašuje 
závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje, navazuje na Změnu č. 1 
Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje, schválenou usnesením Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje  ZK/23/1646/2011 dne 20.10.2011 (projednáno ve výboru pro životní 
prostředí a zemědělství dne 19.9.2011). Jedná se o uvedení do souladu v rozsahu změny, 
provedené v závazné části řešení Plánu odpadového hospodářství České republiky. 
Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje – Změna č.1 navrhuje v závazné části 
řešení  POH KHK zrušit opatření č. 3.1.6.E. 

V obecně závazné vyhlášce Královéhradeckého kraje se ruší opatření označené 3.1.6.E, uvedené v 
kap. 3.1.6 a v kap. 3.1.9, přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky Královéhradeckého kraje č. 3/2004, 
které zní: 

 

Číslo opatření Název opatření Odpovědnost Způsob realizace 

3.1.6.E 
Nepodporovat výstavbu spaloven 
komunálního odpadu ze státních 
prostředků 

Veřejná 
správa 

Kapitola 3.2.1.2 

 
Návrhové období je do roku 2014, kdy končí platnost současného Plánu odpadového 
hospodářství Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 25/172/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu Obecně závazné vyhlášky 

Královéhradeckého kraje č. 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu 
odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 4 
Změna č. 23/2012 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 (dále i „zákon o VaK“), zajišťuje v samostatné působnosti zpracování a schvaluje Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území (dále i „PRVK“) 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 příslušné žádosti o změnu PRVK (Horní Maršov – úpravna vody Temný Důl) byla 
zpracována změna PRVK, která byla následně projednána dle zákona o VaK se všemi 
příslušnými subjekty.    

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 25/173/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 23/2012 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 5 
Supervize na akci Analýza rizik potenciálně ohrožující významný vodárenský zdroj – 
jímací vrty RK 1 a RK 1a v Rychnově nad Kněžnou  
Z důvodů existence potenciálních rizik pro vodárenské vrty RK1 a RK1a v Rychnově nad 
Kněžnou schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 22. října 2009 účelovou dotaci 
městu Rychnov nad Kněžnou. Tato dotace je určena k úhradě kofinancování uznatelných výdajů 
akce Analýza rizik potenciálně ohrožující významný vodárenský zdroj – jímací vrty RK 1 a RK 
1a, z 90% hrazené z prostředků Operačního programu Životní prostředí. 
Pro zajištění kontroly efektivity vynaložených nákladů a kontroly kvality dodávaných sanačních 
prací se navrhuje zajištění odborné nezávislé supervize nad prováděním geologicko - 
průzkumných prací. Náklady na tuto supervizi odpovídají obvyklým nákladům na technický 
dozor investora (TDI) - 5% z vysoutěžené ceny akce (2.229.854 Kč), tj. v částce 112.000 Kč. 
Město Rychnov nad Kněžnou vybralo dodavatele supervizní kontroly (OHGS s.r.o., se sídlem v 
Ústí nad Orlicí) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Částka na provedení supervize bude formou dotace poskytnuta objednateli 
analýzy rizika, městu Rychnov nad Kněžnou. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 25/174/2012/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 supervize projektu "Analýza rizik potenciálně 
ohrožující významný vodárenský zdroj jímací vrty RK 1 a RK 1a v Rychnově nad 
Kněžnou" ve výši 112.000 Kč z kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství 

 
K bodu 6 
Dodatek č. 1 ke smlouvě a o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
č. 4045/2010 (Stará ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění)  
Staženo z programu jednání. 
 
K bodu 7 
Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“  
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“. V rámci tohoto projektu je každoročně vyhlašována soutěž pro obce 
Královéhradeckého kraje s názvem „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, která se skládá ze dvou 
částí: 
 
1)  „Čistá obec – soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje“ – v soutěži se 

hodnotí výtěžnost a efektivita sběru využitelných složek komunálních odpadů, nebezpečných 
odpadů a bioodpadů.  
 

2) „Čistý kraj – podpora realizace investic“ – program finanční podpory obcím 
Královéhradeckého kraje na realizaci investic v oblasti odpadového hospodářství k zajištění 
plnění Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje.  

 

Návrhy pravidel soutěže pro rok 2012 byly členům výboru rozeslány.  
Vyhodnocení obou částí soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ provede pracovní skupina 
projektu EKO-KOM složená ze zástupců partnerů projektu, tj. EKO-KOM a.s., Královéhradecký 
kraj, ASEKOL a Centrum EP. Návrhy na ocenění vítězů z první části soutěže a na poskytnutí 
dotací nejlepším projektům z druhé části soutěže budou předloženy ke schválení orgánům 
Královéhradeckého kraje.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 25/175/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit pravidla soutěže "Čistá obec, čisté 

město, čistý kraj" pro rok 2012 
 
K bodu 8 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby – ZOO Dvůr Králové a.s.  
Královéhradecký kraj obdržel v loňském roce od společnosti ZOO Dvůr Králové a.s. dvě žádosti 
o dotaci (23.9.2011 a 19.12.2011) v celkové výši 4.000.000,- Kč na realizaci investic 
„Přestavba pavilonu lidoopů na pavilon goril“  a „Rozšíření výběhu žiraf a zeber“.    
První jmenovaná akce vznikne s přispěním dotace Regionálního operačního programu NUTS II. 
Severovýchod ve schválené maximální výši 85% uznatelných nákladů, druhá jmenovaná akce 
bude financována převážně z vlastních zdrojů žadatele.  
 
Finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje bude poskytnuta z rozpočtu kapitoly 02 – 
životní prostředí a zemědělství ve výši 3.300.000,- Kč – Přestavba pavilonu lidoopů na pavilon 
goril a 700.000,- Kč – Rozšíření výběhu žiraf a zeber (převedeno z kap. 50 v rámci  
1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012), a to formou dodatku ke stávající 
smlouvě mezi Královéhradeckým krajem a ZOO Dvůr Králové a.s. o závazku veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 25/176/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finanční podpory 

společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s. ve výši 3.300.000,- Kč na přestavbu 
pavilonu lidoopů na pavilon goril a 700.000,- Kč na rozšíření výběhu žiraf a zeber 

 
K bodu 9 
Informace o situaci předpokládaného geologického průzkumu pro vyhledávání ložisek 
břidlicového plynu v oblasti Trutnovsko a Náchodsko  
Předseda výboru informoval o předpokládaných průzkumech výskytu ložisek břidlicového plynu 
na Trutnovsku a Náchodsku na základě nedávného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 
ČR s vysvětlením rozsáhlé problematiky provádění průzkumů a následné těžby břidlicového 
plynu včetně možných dopadů na životní prostředí ve vymezeném průzkumném území.   
K dané problematice proběhla mezi členy výboru diskuze. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8 
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
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USNESENÍ 25/177/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o předpokládaném průzkumu výskytu ložisek břidlicového plynu na 

Náchodsku – Trutnovsku 
 

II.  d o p o r u č u j e  
  vzhledem k možným negativním dopadům průzkumu a případné následné těžby 

břidlicového plynu na životní prostředí a kvalitu podzemních zdrojů pitné vody 
velkou obezřetnost v dalším posuzování projektu "Průzkumné území Trutnovsko" 

 
K bodu 10 
Různé  

• Výbor schválil termín zasedání hodnotící komise 3. 4. 2012 od 9,00 hodin. 

• Členové výboru byli informováni o výsledku posouzení a hodnocení nabídek v rámci 
zakázky „Agrární poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 
2012“ (zhotovitel zakázky - Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje) a 
zakázky „Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje pro rok 2012“ (zhotovitel 
zakázky - Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje). 
Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek nedoporučila 
zadavateli v rámci zakázky „Královéhradecké krajské dožínky v roce 2012“ uzavřít 
smlouvu na plnění z důvodu překročení stanovené maximální celkové hodnoty veřejné 
zakázky. Tato zakázka bude vyhlášena znovu a výbor byl požádán o doporučení 
subjektů, které by měly být v rámci zakázky osloveny. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  8  
   Proti  0 
   Zdržel se 0 
 
 USNESENÍ 25/178/2012/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  termín zasedání hodnotící komise 3. 4. 2012 od 9,00 hodin 
 
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 15,00 hodin jednání 
ukončil. 
 
 
 
 
 

 
Zapsala:  Ivana Loudová 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


