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Z á p i s 

 
z 3. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 30. 3. 2009 od  13,00 hodin 

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Horní Maršov 
 

 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 2. jednání výboru ze dne 16. 2. 2009  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Představení Střediska ekologické výchovy SEVER, informace k činnosti krajského 

koordinátora EVVO  
  4.  Poskytnutí neinvestiční dotace Městu Nový Bydžov na úhradu nákladů za 

vypracovaný průzkum kontaminovaného území v Novém Bydžově  
  5.  Informace k záchraně severních bílých nosorožců  
  6.  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 3. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
-výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

K bodu 1 
Schválení zápisu z 2. jednání výboru ze dne 16. 2. 2009  
Zápis z 2. jednání výboru ze dne 16. 2. 2009 byl schválen. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 3/18/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 2. jednání výboru ze dne 16.02.2009 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Jaroslav Charvát. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 3/19/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
K bodu 3 
Představení Střediska ekologické výchovy SEVER, informace k činnosti krajského 
koordinátora EVVO  
Zástupci Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER představili členům výboru 
činnost střediska, sídlo střediska v budově Základní školy v Horním Maršově, podali informaci 
k činnosti krajského koordinátora EVVO. 
Středisko SEVER je nevládní nezisková organizace pro rozvoj ekologické výchovy v České 
republice se sídlem v Horním Maršově ve východních Krkonoších a odloučenými pracovišti v 
Litoměřicích a v Hradci Králové. Působí v oblasti EVVO 15 let a realizuje největší objem 
kvalitních vzdělávacích a poradenských programů a akcí v Královéhradeckém kraji. 
Od roku 2005 působí tato organizace jako krajský koordinátor EVVO. 
 
K bodu 4 
Poskytnutí neinvestiční dotace Městu Nový Bydžov na úhradu nákladů za vypracovaný 
průzkum kontaminovaného území v Novém Bydžově  
Opatření navazuje na zjištěnou kontaminaci několika domovních studní v Novém Bydžově 
chlorovanými uhlovodíky. Financování opatření, 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  11 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 3/20/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 287.980 Kč Městu Nový Bydžov k úhradě té části nákladů, kterou nelze 
uložit soukromému subjektu, vynaložených na průzkum kontaminovaného 
území v Novém Bydžově 
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K bodu 5 
Informace k záchraně severních bílých nosorožců  
Ing. Ruml blíže informoval členy výboru o projektu na záchranu severních bílých nosorožců, 
spočívající v převezení nosorožců ze ZOO Dvůr Králové do vhodnějšího prostředí v Africe do 
podmínek, kde by se mohl nastartovat jejich reprodukční cyklus. K dané problematice proběhla 
ve výboru rozsáhlejší diskuze. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti   0  
         Zdržel se  0  
 
 USNESENÍ 3/21/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k záchraně severních bílých nosorožců 
 
K bodu 6 
Různé  
Ing. Škopová informovala o záměru prezentace regionálních potravinářských výrobků v rámci 
Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky konané ve dnech 25. – 28. 6. 2009 
v Brně. 
 
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 16,30 hodin jednání 
ukončil.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


