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Z á p i s 

 
z 23. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 7. 11. 2011 od 13,00 hodin  

ZEPO Bohuslavice, a.s. 
 
Přítomni:  členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: viz. prezenční listina 
 
 
Program jednání: 
 
  1.  Prohlídka areálu společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.  
  2.  Schválení zápisu z 22. jednání výboru ze dne 19. 9. 2011  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013, Akční plán na rok 

2012 a Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu 
Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím obecně 
prospěšnou činnost na území kraje  

  5.  Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2012  
  6.  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných 

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

  7.  Změna č. 22/2011 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  8.  Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci programu Škola pro udržitelný život  
  9.  Informace o situaci ve školním statku Hořice  
  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 23. jednání (14 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
 
 
K bodu 1 
Prohlídka areálu společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.  
V úvodu jednání Ing. Josef Lukášek, ředitel společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s., představil 
členům výboru společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. seznámil členy s provozem společnosti a její 
činností. Dále zodpověděl členům některé dotazy, například ohledně marketingu a hygieny. 
Členové výboru absolvovali krátkou prohlídku prostor potravinářské výroby. 

 
K bodu 2 
Schválení zápisu z 22. jednání výboru ze dne 19. 9. 2011  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  14 
   Proti    0 
   Zdržel se   0  
 
 USNESENÍ 23/155/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 22. jednání výboru ze dne 19. 09. 2011 
 
 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  13  
   Proti    0 
   Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 23/156/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
 
K bodu 4 
Aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013, Akční plán na rok 2012 
a Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 
fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím obecně prospěšnou činnost na území kraje  
Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením RK/19/1035/2011 ze dne 17. 8. 2011 uložila 
Centru EP p. o. zpracovat aktualizaci Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013. 
Odbor grantů a dotací oslovil věcně příslušné odbory krajského úřadu a předložil zpracovateli 
jimi navržené změny. Centrum EP p. o. změny zapracovala do aktuální verze Dotační strategie a 
Akčního plánu na rok 2011. Změny se týkají zejména minimální a maximální výše dotace na 
projekt, podíl dotace, implementace nových dotačních programů a přesunu dotačních programů 
v jednotlivých opatřeních Dotační strategie. Veškeré změny jsou v souladu s podmínkami 
dotačních programů. Zároveň jsou předkládány drobné změny respektive úpravy Zásad 
poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo 
právnickým osobám vyvíjejícím prospěšnou činnost na území kraje. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  14  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
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USNESENÍ 23/157/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Aktualizaci Dotační strategie 

Královéhradeckého kraje 2010-2013, Akční plán na rok 2012 a Zásady poskytování 
finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo 
právnickým osobám vyvíjejícím obecně prospěšnou činnost na území kraje 

 
K bodu 5 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2012  
V souladu s Dotační strategií Královéhradeckého kraje 2010-2013, schválenou usnesením 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/9/582/2009 ze dne  22. 10. 2009 (aktualizace 
ZK/17/1221/2010 z 2. 12. 2010), a Zásadami poskytování finanční podpory z prostředků 
rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území kraje, schválenými usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje ZK/16/1149/2010 z 4. 11. 2010, předložili zástupci oddělení krajských dotací po dohodě 
s odborem životního prostředí a zemědělství návrh podmínek krajských dotačních programů 
pro oblast životního prostředí a zemědělství na rok 2012. Jedná se o návrhy těchto dotačních 
programů: 
 
12ZPD01  Protipovodňová ochrana 
12ZPD02  Nakládání s odpady a ochrana ovzduší 
12ZPD03  Ochrana přírody a krajiny 
12ZPD05  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
12ZPD06  Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty 
12ZPD07  Propagace životního prostředí a zemědělství  
(u programu 12ZPD07 se přesouvá položka Investiční náklady z uznatelných do neuznatelných 
nákladů) 
 
Plánovaná celková alokace na tyto programy by měla v roce 2012 činit 5.248.600 Kč. 
Termín vyhlášení výzev: 1. 2. 2012 – 9. 3. 2012 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  14  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/158/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotační programy v oblasti životního 

prostředí a zemědělství pro rok 2012 včetně termínu vyhlášení výzev 
 
K bodu 6 
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. Na 



 4 

základě schválených pravidel byly podány žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích. Žádosti 
eviduje a zpracovává odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství. 
Zaevidované žádosti jsou kontrolovány dle pravidel a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti, které byly zkontrolovány a v pořádku, jsou 
předloženy orgánům kraje s doporučením poskytnutí finančního příspěvku na lesní hospodaření. 
K 27. 10. 2011 bylo zaevidováno 283 žádostí o příspěvek v celkovém finančním objemu 
22 286 611,- Kč. Pět žádostí bylo zamítnuto z důvodu nedodržení podmínek pravidel. Ke 
schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předloženo 61 žádostí v celkovém 
finančním objemu 2 340 000,- Kč. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  14 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 23/159/2011/VŽP 
Výbor 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 7 
Změna č. 22/2011 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 Petrovičky, Obec Újezd pod Troskami, Obec Liberk, Obec Radíkovice) 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  14 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 23/160/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 22/2011 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
 



 5 

K bodu 8 
Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci programu Škola pro udržitelný život  
Posláním programu Škola pro udržitelný život je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje  
a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.  
Program Škola pro udržitelný život beze zbytku naplňuje cíle stanovené v Krajské koncepci 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje ZK/32/1153/2004, podrobněji rozpracované v Akčním plánu environmentálního vzdělávání 
výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2008-2012, schváleného Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje ZK/24/1541/2007. 
 
Pro rok 2011 je navrženo podpořit 3 projekty: 
 

1) Obec Kocbeře pro ZŠ a MŠ Kocbeře na projekt „Kudy kam od Vás a k nám“ 
2) Městys Machov pro ZŠ a MŠ Machov na projekt „Z náměstí na dětské hřiště“ 
3) Město Vrchlabí pro Základní školu Školní 1336 na projekt „Regionální učebnice - Střední 

Krkonoše a Podkrkonoší“ 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  14 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/161/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací 

v rámci programu Škola pro udržitelný život 
 
 
K bodu 9 
Informace o situaci ve školním statku Hořice  
Předseda výboru informoval členy o situaci ve školním statku při Gymnáziu, střední odborné 
škole, středního odborného učiliště a vyšší odborné škole, Hořice, o jednání s ředitelkou školy a 
možnostech zajištění praktické výuky na školním statku pro studenty do budoucna. Byla 
diskutována převážně možnost pronájmu pozemků a objektů areálu školního statku, který by 
zároveň umožňoval praktickou výuku pro studenty. 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  14  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/162/2011/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I.  p o v ě ř u j e  
  předsedu výboru pro životní prostředí a zemědělství k jednání s PhDr. Bc. Jiřím 

Noskem, členem Rady Královéhradeckého kraje, gestorem pro oblast školství, ve věci 
zajištění praktické výuky na školním statku při Gymnáziu, střední odborné škole, 
středního odborného učiliště a vyšší odborné škole, Hořice, prověřit nájemní smlouvy 
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a možnosti pronájmu pozemků a objektů areálu školního statku s umožněním 
praktické výuky pro studenty 

 
 
K bodu 10 
Různé  
 
 
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.  
 
Termín příštího jednání výboru: 11. 1. 2012 od 13, 00 hodin – bude upřesněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


