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Z á p i s 

 
z 21. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 11. 11. 2015 od 13,00 hodin  

Místo konání: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy 
 

Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina) 
 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Přizváni: viz prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
 
  1.  Prohlídka nového areálu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského 

Holovousy (od 13,00 hodin)  
  2.  Schválení zápisu z 20. jednání výboru ze dne 30. 9. 2015  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Navýšení alokace dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro 

rok 2016  
  5.  Žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel  
  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.  Revokace části usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/16/1016/2014 
ze dne 15. 9. 2014 (změna č. 34/2014 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje, dílčí změna č. 1 - odkanalizování Velkého Dřevíče, místní 
části Hronova)  

  8.  Investiční dotace městu Nový Bydžov  
  9.  Prodloužení termínu realizace projektu městyse Podhradí dle smlouvy o poskytnutí 

dotace č. ES04866  
  10.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – V.  
  11.  Různé  
 
 
Výbor byl zahájen ve 13,00 hodin prohlídkou nového areálu Výzkumného a šlechtitelského 
ústavu ovocnářského Holovousy s odborným výkladem. Na stavbu ústav získal podstatnou část 
dotace z fondů EU. Součástí nového institutu jsou vedle hlavní budovy s laboratořemi také sklad 
ovoce, výzkumný skleník, dva objekty garáží pro zemědělskou techniku a sklad obalů. 

Jednání od 14,15 hodin řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byl schválen program 21. jednání (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
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K bodu 1 
Prohlídka nového areálu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy 
(od 13,00 do 14,15 hodin)  
 
 
K bodu 2 
Schválení zápisu z 20. jednání výboru ze dne 30. 9. 2015  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 21/147/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 20. jednání výboru ze dne 30. 9. 2015 

 
 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti               0  
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 21/148/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jiřího Pirnera 

 
 
K bodu 4 
Navýšení alokace dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 
2016  
V rámci připravovaného rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 je navrženo navýšení 
alokace prostředků pro dotační oblast životního prostředí a zemědělství s tím, že oproti původní 
alokaci ve výši 5,46 mil. Kč, která vychází z výše reálně rozdělených prostředků v letošním roce, 
by mělo dojít k navýšení na celkových 6,75 mil. Kč (z této částky bude 25 tis. Kč převedeno jako 
náhrada dotace pro Muzeum východních Čech formou navýšení příspěvku na provoz).  
V případě schválení navýšené alokace zastupitelstvem kraje dne 7. 12. 2015 tedy bude 
k dispozici celkem 6.725.000 pro dotační oblast životní prostředí a zemědělství. Výboru byl 
oddělením krajských dotací předložen návrh na rozdělení těchto navýšených prostředků mezi 
jednotlivé dotační programy:   
 
 Dotační program Původní částka (Kč) Navýšená částka (Kč) 
ZPD01 Protipovodňová ochrana    415.000    450.000  
ZPD02 Obnova návesních nádrží 1.150.000 1.500.000  
ZPD03 Nakládání s odpady    980.000 1.200.000  
ZPD04 Ochrana přírody    645.000    700.000 
ZPD05 Environmentální výchova 1.015.000 1.450.000 
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ZPD06 Včelařství    950.000 1.000.000 
ZPD07 Propagace ŽP    205.000    275.000 
ZPD08 Prodej ze dvora    100.000    150.000 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 21/149/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  navrženou úpravu výše předpokládané alokace peněžních prostředků na jednotlivé 

krajské dotační programy v oblasti v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 
2016 
 

 
K bodu 5 
Žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel  
V souladu s novými Zásadami pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje byly výboru oddělením krajských dotací předloženy k projednání žádosti o poskytnutí 
dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální účel. Jedná se o dotace, které věcně 
spadají do oblasti životního prostředí a zemědělství. 
 

žadatel o dotaci účel částka 
doba 
realizace 

druh 
výdaje 

Obec Kvasiny Zpracování PD protipovodňových opatření 
pro ÚR v obci Kvasiny  500 000 Kč 18.5.2015 - 

31.12.2016 běžný 

Oblastní charita 
Červený Kostelec Výstavba ČOV pro Domov sv. Josefa v Žirči 2 000 000 Kč 1.9.2015 – 

31.3.2016 kapitálový 

Český svaz včelařů, 
okresní organizace 
Náchod 

Vyšetření moru včelího plodu v okrese 
Náchod 150 000 Kč 1.1.2016 - 

30.9.2016 běžný 

Český svaz včelařů, 
okresní organizace 
Rychnov n.Kn. 

Vyšetření moru včelího plodu v okrese 
Rychnov nad Kněžnou 150 000 Kč 1.1.2016 - 

30.9.2016 běžný 

 
Žádosti Českého svazu včelařů prozatím nemají zajištěno finanční krytí z rozpočtu kraje, dotace 
bude možné poskytnout nejdříve po schválení rozpočtové změny zastupitelstvem kraje. 
 
USNESENÍ 21/150/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 
 1. schválit poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací na individuální 

účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci 4. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2015 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
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 2. zařadit poskytnutí účelových dotací na vyšetření moru včelího plodu v okresech 

Náchod a Rychnov nad Kněžnou ve výši 2x 150.000 Kč do 1. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2016 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 

 3. schválit uzavření smluv o poskytnutí dotace dle rozeslaného vzoru uvedeného 
v příloze důvodové zprávy s výše uvedenými žadateli o dotaci 
 

                    Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
                   Hlasování: 

         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 

 
 
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“  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1208/2014 dne 8. 12. 2014 byla 
schválena Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsob 
kontroly jejich využití v roce 2015. 
Na základě pravidel bylo k 30. 10. 2015 zaevidováno 252 žádostí o příspěvek v celkovém 
finančním objemu 11.434.509 Kč. Žádosti jsou kontrolovány dle pravidel a zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Této kontrole nevyhovělo 5 žádostí, které 
byly zamítnuty z důvodu nedodržení podmínek pravidel. Kontrole vyhovělo 247 žádostí 
v celkovém finančním objemu 10.842.209 Kč v následujícím členění: 
 
•  77 žádostí měst a obcí v celkové výši                                       2.338.762 Kč  
• 85 žádostí fyzických osob nepodnikajících v celkové výši             746.945 Kč 
• 33 žádostí fyzických osob podnikajících v celkové výši            2.977.418 Kč 
• 48 žádostí právnických osob v celkové výši                              4.602.999 Kč 
•   1 žádost PO kraje – lesnická škola v celkové výši           88.420 Kč 
•   1 žádost svazku obcí v celkové výši                                                  67.105 Kč 
•   1 žádost církve v celkové výši                                                              8.560 Kč 
•   1 žádost sdružení s právní subjektivitou                        12.000 Kč 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro   11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 21/151/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na 
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hospodaření v lesích z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství v roce 
2015 
 

  
K bodu 7 
Revokace části usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/16/1016/2014 ze 
dne 15. 9. 2014 (změna č. 34/2014 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 
kraje, dílčí změna č. 1 - odkanalizování Velkého Dřevíče, místní části Hronova)  
Usnesením č. ZK/16/1016/2014 ze dne 15. 9. 2014 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
schválilo změnu č. 32/2014 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. 
Změna obsahovala dvě dílčí změny PRVK, a to změnu odkanalizování Velkého Dřevíče (místní 
část Hronova) – dílčí změna č. 1 a změnu odkanalizování obce Stračov - dílčí změna č. 2.  
Dopisem ze dne 23. 9. 2015 požádal o revokaci výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje, 
prostřednictvím advokátní kanceláře Růžička & Veselý se sídlem v Praze, Spolek pro Velký 
Dřevíč. Důvod pro revokaci spatřuje především v tom, že nebylo provedeno hodnocení vlivu 
záměru na Evropsky významnou lokalitu Metuje a Dřevíč podle ustanovení § 45i zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 
Zákonností usnesení č. ZK/16/1016/2014 ze dne 15. 9. 2014 se na základě podnětu Spolku pro 
Velký Dřevíč zabývalo Ministerstvo vnitra. To dopisem č. j.: MV-128807-8/ODK-2015 ze dne 
23. 10. 2015 doporučilo Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje předmětné usnesení zrušit 
pro rozpor se zákonem. Ministerstvo vnitra, po projednání s Ministerstvem životního prostředí, 
shledalo, že citovaná změna odkanalizování ve Velkém Dřevíči byla projednána v rozporu 
s ustanovením § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Konkrétně je vytýkáno, že citovaná 
změna byla projednána bez hodnocení vlivu změny PRVK (záměru) na EVL Metuje a Dřevíč,  
a to z pohledu vlivu na výskyt mihule potoční, a tudíž v rozporu s ustanovením § 45i zákona  
o ochraně přírody a krajiny. 
Krajský úřad na základě výše uvedeného akceptoval důvody pro zrušení usnesení s tím, že další 
postup projednal i se starostkou města Hronova. Následně bude žádost o změnu PRVK ve 
Velkém Dřevíči opětovně projednána, včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou 
lokalitu a opětovně předložena k projednání do orgánů kraje. Dílčí změna č. 2 (odkanalizování 
obce Stračov) zůstane i nadále v platnosti, neboť této změny se zájmy ochrany přírody a krajiny 
nedotýkají. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 21/152/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje revokovat usnesení Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje č. ZK/16/1016/2014 ze dne 15. 9. 2014 tak, že v příloze 
důvodové zprávy se ruší část s názvem - Dílčí změna č. 1 (Hronov, m.č. Velký 
Dřevíč), přičemž zbytek usnesení, důvodové zprávy a příloh důvodové zprávy zůstává 
v platnosti 
 

 
K bodu 8 
Investiční dotace městu Nový Bydžov  
Předmětem je návrh na poskytnutí investiční dotace městu Nový Bydžov ve výši 1.833.000 Kč 
na vybudování odvodňovacího příkopu zemědělských pozemků v části města Nový Bydžov – 
Zábědov v sousedství průmyslové zóny. Návrh na poskytnutí dotace je předkládán na základě 
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individuální žádosti města Nový Bydžov ze dne 31. 7. 2015. Žadatel doložil uvedený záměr 
projektovou dokumentací, stavebním povolením, dokladem o výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby a rozpočtem. Cena stavby po provedeném výběrovém řízení činí 1.833.262 Kč včetně 
DPH.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  6  
         Proti  0 
         Zdržel se 5 
 
USNESENÍ /VŽP – NEPŘIJATÝ NÁVRH 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové investiční dotace 

městu Nový Bydžov ve výši 1.833.000 Kč na stavbu odvodňovacího příkopu 
zemědělských pozemků Zábědov v Novém Bydžově z rozpočtu kapitoly 02 – životní 
prostředí a zemědělství na rok 2015 – kapitálové výdaje 
  
 

K bodu 9 
Prodloužení termínu realizace projektu městyse Podhradí dle smlouvy o poskytnutí dotace 
č. ES04866  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/1495/2015 ze dne 22. 6. 2015 byla 
schválena dotace pro městys Podhradí na pořízení velkoobjemových kontejnerů na biologicky 
rozložitelný odpad dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04866 z programu „Čistá obec, čisté 
město, čistý kraj“.  
Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 7. 9. 2015 žádost městyse Podhradí 
o prodloužení smluvně stanovené doby realizace uvedeného projektu v důsledku avizovaného 
opoždění dodávky kontejnerů od vybraného dodavatele. Prodloužení doby realizace projektu  
o dva měsíce k termínu 31. 1. 2016 bude provedeno dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace č. ES04866. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 21/153/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí

dotace č. ES04866, kterým se prodlužuje termín ukončení realizace projektu s názvem 
„Nákup velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad“ do 31. 1. 
2016 
 

 
K bodu 10 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – V.  
Předmětem je poskytnutí investičních dotací obcím na vodohospodářské projekty zařazené 
v zásobníku projektů z uzávěrky příjmů žádostí o dotaci ke dni 31. březnu 2015 v rámci 
krajského dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou  
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a odvádění odpadních vod“. V letošním roce bylo do programu předloženo 104 žádostí 
s celkovou požadovanou dotací ve výši 121.636.342 Kč.    
Komise pro posuzování a vyhodnocení žádostí o podporu ze SFŽP, MZe ČR  
a Královéhradeckého kraje pověřená Radou Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne  
2. 11. 2015 doporučila v pátém kole poskytnout investiční dotace obcím v celkové výši 
17.000.000 Kč.  
Dotace budou vyplaceny z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství pro rok 2015 – 
vodohospodářské akce dle vodního zákona (7.000.000 Kč) a kapitálové výdaje (10.000.000 Kč). 
Nepokryté žádosti o dotace z uzávěrky k 31. 3. 2015 budou v souladu s pravidly dotačního 
programu do konce roku 2015 zamítnuty a vyřazeny z evidence. 
 
Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – vodohospodářské akce dle vodního zákona 
Žadatel IČ: Název projektu Uznatelné náklady Návrh dotace 

   (Kč) (Kč) 
Obec Malé 
Svatoňovice 00278114 Intenzifikace ČOV Jestřebec  4 441 912 2 300 000 

Obec Božanov 00272515 Výstavba ČOV a kanalizace 
Božanov - II. etapa 5 996 469 3 000 000 

Obec Skuhrov nad 
Bělou 00275387 Stavba ČOV pro objekt MŠ a 

objekt bytového domu 724 790 400 000 

Obec Žernov 00273295 Prodloužení vodovodního řadu, 
lokalita Žernov - sokolovna 441 158 300 000 

Obec Holín 00271543 Vodovod Holín - Hurychovna 835 328 400 000 

Obec Nemojov 00278165 Nemojov - kanalizace a ČOV 2. 
etapa - stoka A3,A3-7 5 794 113 600 000 

CELKEM 7 000 000 

 
Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – kapitálové výdaje 
Žadatel IČ: Název projektu Uznatelné náklady Návrh dotace 

   (Kč) (Kč) 
Obec Volanice 00272370 Vodovod Volanice - II. etapa 5 513 927 1 900 000 

Obec Češov 00271462 Vodovod Češov - Liběšice (I. 
etapa) 7 233 282 3 500 000 

Obec Libuň 00271764 Vodovod Jivany - Kozlenec 5 709 524 3 000 000 
Obec Vinary 00269751 Vodovod Smidarská Lhota 9 045 771 1 600 000 

CELKEM 10 000 000 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 21/154/2015/VŽP 
Výbor 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 2015 – V. 
 

 
K bodu 11 
Různé  

- informace k Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 
- termín příštího jednání výboru: 13. 1. 2016 – bude upřesněno 
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Závěr 
Předseda poděkoval členům výboru pro životní prostředí a zemědělství za účast na jednání  
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16,00 hodin jednání ukončil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 Zapsala: Ivana Loudová 
 
 
 

……………………………………….. 
Ing. Martin Puš 
předseda výboru  

…………………………………………. 
                           Ing. Jiří Pirner 
                         ověřovatel zápisu 


