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Z á p i s 

 
z 13. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 31. 5. 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 12. jednání výboru ze dne 19. 04. 2010  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Informace ke sloučení Střední školy Nové Město nad Metují, Základní školy Nové 

Město nad Metují a Střední školy Opočno  
  4.  Informace k problematice staré ekologické zátěže v Novém Bydžově (bývalý s. p. 

Kovoplast)  
  5.  Neinvestiční dotace městu Kostelec nad Orlicí na projekt „Vodní zdroj Třebechovice 

pod  Orebem – Bědovice, průzkum znečištění pesticidy a analýza rizik“  
  6.  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  

  7.  Změna č. 14/2010 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  8.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2010 -  

III.  
  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 13. jednání  
(10 pro, 0 proti, 0 zdržel). 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 12. jednání výboru ze dne 19. 04. 2010  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 13/85/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 12. jednání výboru ze dne 19. 04. 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 13/86/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
K bodu 3 
Informace ke sloučení Střední školy Nové Město nad Metují, Základní školy Nové Město 
nad Metují a Střední školy Opočno  
Na jednání výboru byla přizvána vedoucí odboru školství krajského úřadu. Výbor se opětovně 
zabýval problematikou sloučení Střední školy Nové Město nad Metují, Základní školy Nové 
Město nad Metují a Střední školy Opočno s tím, že nový subjekt má název Střední škola a 
Základní škola, Nové Město nad Metují. Vedoucí odboru školství informovala členy výboru o 
hlavních důvodech, které vedly ke sloučení uvedených škol, proběhla diskuse ohledně názvu 
školy. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0 
         Zdržel se 1 
 
USNESENÍ 13/87/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje znovu projednat v souvislosti se 

sloučením Střední školy Nové Město nad Metují, Základní školy Nové Město nad 
Metují a Střední školy Opočno změnu názvu školy na Střední škola a Základní 
škola, Opočno. Zároveň doporučuje projednat změnu názvu školy ve Výboru 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 
K bodu 4 
Informace k problematice staré ekologické zátěže v Novém Bydžově (bývalý s. p. 
Kovoplast)  
První zjištění svědčící o kontaminaci podzemních vod v Novém Bydžově se objevila již v roce 
2007, když byla přítomnost těchto látek prokázána v užívané domovní studni. Na základě tohoto 
zjištění byl v roce 2008 v součinnosti Královéhradeckého kraje a Města Nový Bydžov firmou G-
Servis Praha proveden hydrogeologický průzkum, který potvrdil, že pod pozemkem bývalého 
podniku Kovoplast se nachází odhadem 2,5 t chlorovaných uhlovodíků (rozpouštědla) a 8 t 
ropných látek. O této skutečnosti byli informováni obyvatelé postižené oblasti (o ploše cca 30 
ha) s tím, že byl z kontaminovaných studní zakázán odběr vody, a to i k účelům užitkovým 
(sprchování, závlaha apod.). Následně byla v roce 2009 zpracována analýza rizika konturující 
podrobně ohnisko kontaminace a jednotlivá rizika z ní vyplývající a která doporučila provedení 
konkrétních sanačních prací v rozsahu cca 21 mil. Kč. Město Nový Bydžov požádalo o dotaci 
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z Operačního programu Životní prostředí, která byla schválena a následně město požádalo 
Královéhradecký kraj o dotaci ke kofinancování tohoto projektu v objemu 2.161.463 Kč. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 13/88/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k problematice staré ekologické zátěže v Novém Bydžově 
 
K bodu 5 
Neinvestiční dotace městu Kostelec nad Orlicí na projekt „Vodní zdroj Třebechovice pod 
Orebem – Bědovice, průzkum znečištění pesticidy a analýza rizik  
V roce 2005 byl společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. zjištěn nadlimitní obsah 
pesticidů atrazin a dEtatrazin ve vodním zdroji Třebechovice – Bědovice, přičemž jejich obsah 
vykazuje setrvalý až mírně rostoucí trend. V rámci ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona byly 
průzkumné práce uhrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje, a to ve výši 438.041 Kč 
(projednáno ve výboru dne 8.3.2010). 
Následně po projednání s Ministerstvem životního prostředí a s Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí, se Město Kostelec nad Orlicí (příslušný 
vodoprávní úřad), vzhledem k závažnosti kontaminace a předpokládanému rozsahu prací 
nutných k lokalizaci primárního zdroje znečištění, rozhodlo požádat o finanční podporu 
z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, oblast podpory 4.2 – odstraňování 
starých ekologických zátěží. Projekt má název „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – 
Bědovice, průzkum znečištění pesticidy a analýza rizik“ a náklady na jeho realizaci jsou 
odhadnuty na 4.000.000 Kč. Nositelem projektu a subjektem odpovědným za jeho realizaci bude 
v souladu s vodním zákonem Město Kostelec nad Orlicí. Nutnou podmínkou realizace projektu 
ze strany Města Kostelec nad Orlicí je součinnost s Královéhradeckým krajem, spočívající 
v zajištění prostředků na kofinancování způsobilých nákladů projektu ve výši 10 % celkových 
způsobilých nákladů (max. 400.000 Kč) a v úhradě nezpůsobilých výdajů projektu (max. 
400.000 Kč). Těmito náklady jsou zejména realizace samotného průzkumu, zpracování 
projektové dokumentace, činnost projektového manažera, činnost technického dozoru investora, 
analýzy rizika a publicita projektu.  
Předpokládaná výše dopadu na rozpočet Královéhradeckého kraje je v maximální výši 800.000 
Kč v roce 2010, přičemž skutečná výše dotace bude záviset na konečné ceně projektu, která bude 
stanovena výběrovým řízením. Finanční prostředky budou použity ze zvláštního účtu 
Královéhradeckého kraje, který je zřízen na základě ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k úhradě 
opatření na odstranění (zjištění) závadného stavu povrchových nebo podzemích vod, kdy 
původce závadného stavu není znám.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 13/89/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

v max. výši 800.000 Kč Městu Kostelec nad Orlicí na projekt „Vodní zdroj 
Třebechovice pod Orebem - Bědovice, průzkum znečištění pesticidy a analýza 
rizik“ 

 
K bodu 6 
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. Činností tohoto někdejšího státního podniku před 
rokem 1989 došlo k masívní kontaminaci horninového prostředí a podzemních vod 
karcinogenními chlorovanými uhlovodíky, zásadním způsobem komplikující zásobování 
obyvatel Červeného Kostelce vodou. 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. Po neúspěšných pokusech o nalezení nového (nekontaminovaného zdroje) bylo 
experimentálně ověřeno, že nejekonomičtějším způsobem zajištění zásobování Červeného 
Kostelce vodou bude nikoli odstranění kontaminace samotné, ale vytvoření hydraulické bariéry 
mezi zdrojem kontaminace a stávajícím vodárenským vrtem V-16 Větrník. Tato hydraulická 
ochrana je tvořena čerpáním z vrtu V-5, přičemž tímto bariérovým čerpáním dochází současně i 
ke snižování obsahů Cl-U v podzemních vodách. Provoz bariéry kontinuálně navazuje na již 
dříve odsouhlasená a provedená opatření. Náklady na opatření činí 125.921 Kč. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 13/90/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 125.921 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 7 
Změna č. 14/2010 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 
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 Machov, Obec Pěčín, Obec Hřibiny – Ledská)) byly zpracovány jednotlivé dílčí 
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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 13/91/2010/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 14/2010 Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 8 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2010 - III.  
Krajský dotační program „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování 
pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ je prováděn dle pravidel pro poskytování 
dotací schválených Radou Královéhradeckého kraje č. 16/692/2008. 
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 národním dotačním programu 
Ministerstva zemědělství ČR „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“ a 
současně doporučila orgánům Královéhradeckého kraje poskytnout projektům s nejvyšší 
prioritou (1) závazné kofinancování v maximální výši 10% uznatelných nákladů projektů. 
(Pravidla Programu MZe zavazují jednotlivé kraje zajistit k těmto projektům spolufinancování 
v minimální výši 10 % uznatelných nákladů projektů dle metodiky programu). Dále komise 
doporučila poskytnout investiční dotaci dalším projektům zařazeným v rámci uzávěrky příjmu 
žádostí k 31.3.2010 krajského programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
obcí do 2000 obyvatel“. Tabulku s návrhem rozdělení investičních dotací obcím členové výboru 
obdrželi před jednáním. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
USNESENÍ 13/92/2010/VŽP 
 
Výbory 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 - III. 
 
K bodu 9 
Různé  

- informace o návštěvě včelí farmy Rokytník 
- informace o ukončení členství ZOO ve Dvoře Králové nad Labem v Asociaci evropských 

zoologických zahrad a akvárií (EAZA) 
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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 15,30 hodin jednání ukončil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


