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Z á p i s 

 
z 22. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 13. 1. 2016 od 14,00 hodin  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost č. P1.905 
 
 

Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina) 
 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Přizváni: viz prezenční listina 

 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 21. jednání výboru ze dne 11. 11. 2015  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Návrh vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství 

Královéhradeckého kraje  
  4.  Podpora projektu Integrovaný přístup k managementu jakosti podzemních vod 

funkčních městských aglomerací (AMIIGA Central Europe)  
  5.  Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)  

v Královéhradeckém kraji  
  6.  Poskytnutí dotace na zajištění činnosti krajského koordinátora EVVO 2016  
  7.  Prodloužení termínu realizace projektu obce Slatiny dle smlouvy o poskytnutí dotace 

č. ES04841  
  8.  Změna termínu realizace projektů obcí Obědovice a Měník  
  9.  Aktualizace pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního 

programu Královéhradeckého kraje – Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování 
pitnou vodou a odvádění odpadních vod  

  10.  Různé  
 
 
Jednání v 14,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byl schválen program 22. jednání (13 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (13 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 21. jednání výboru ze dne 11. 11. 2015  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 22/155/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 21. jednání výboru ze dne 11. 11. 2015 

 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 22/156/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Lenku Fialovou, DiS. 

 
 
K bodu 3 
Návrh vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství 
Královéhradeckého kraje  
Zástupce společnosti ISES, s.r.o. stručně seznámil členy výboru se zpracovaným Plánem 
odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016-2025. 
Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím 
spravované území, viz ustanovení § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Závazná část Plánu odpadového hospodářství 
Královéhradeckého kraje je v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství ČR  
a jejími změnami (Nařízení vlády č. 352/2014, o Plánu odpadového hospodářství České 
republiky pro období 2015-2024) a představuje závazný podklad pro zpracování plánů 
odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, 
krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.  
Plán odpadového hospodářství se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení 
vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že se současně jedná 
o koncepci, která je zadaná orgánem veřejné správy a následně je orgánem veřejné správy  
i schvalovaná, podléhá procesu posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“). V tomto kontextu 
vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko k návrhu koncepce vydané podle 
ustanovení § 10g zákona EIA. Nedílnou součástí stanoviska jsou i podmínky, kterými budou 
zajištěny možné dopady realizace Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje na 
životní prostředí a veřejné zdraví, tyto podmínky jsou buď zahrnuty v samotné koncepci, popř. 
vyplývají z platné legislativy a jsou tudíž plně zohledněny v rámci schvalované koncepce. 

Zpracovaná koncepce má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje. V rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu byla uzavřena smlouva se společností ISES, s.r.o. na „Zpracování Plánu 
odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje“ v celkové výši 689.700 Kč (vč. DPH). 
Současně Královéhradecký kraj požádal o poskytnutí dotace z prostředků Ministerstva životního 
prostředí, která byla ministerstvem schválena ve výši 80%, zbylá část 20% je kryta z kapitoly 02 
rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
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Členové výboru obdrželi před jednáním elektronicky návrh vyhlášky, kterou se vyhlašuje 
závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a návrh koncepce Plánu 
odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 – 2025. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 22/157/2016/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh vyhlášky, kterou se vyhlašuje 

závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 
 

 
K bodu 4 
Podpora projektu Integrovaný přístup k managementu jakosti podzemních vod funkčních 
městských aglomerací (AMIIGA Central Europe) 
Královéhradecký kraj byl na konci roku 2015 seznámen s evropským projektem Integrovaný 
přístup k managementu jakosti podzemních vod funkčních městských aglomerací (AMIIGA 
Central Europe „Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional 
urban Areas“), který se zabývá ochranou podzemních vod v oblastech městských aglomerací 
před antropogenním znečištěním. Současně byla Královéhradeckému kraji nabídnuta možnost 
zúčastnit se tohoto projektu buď jako řádný člen (podporující projekt finančně a svými 
zkušenostmi) nebo jako přidružený člen, podporující projekt pouze nefinančně – svými 
znalostmi a zkušenostmi v oboru vodního hospodářství. Projektu se účastní subjekty veřejné 
správy na úrovni měst a krajů z několika evropských zemí a v obou případech je možno využít 
výsledků projektu k ochraně a plánování v oblasti vod. Královéhradecký kraj se rozhodl podpořit 
uvedený projekt nefinančně - svými znalostmi a zkušenostmi zejména v oblasti sanací starých 
ekologických škod a zúčastnit se tak jako přidružený člen.   
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 22/158/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit přidružené členství 

Královéhradeckého kraje v projektu Integrovaný přístup k managementu jakosti 
podzemních vod funkčních městských aglomerací (AMIIGA Central Europe 
„Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban 
Areas“) a podporu tohoto projektu svými znalostmi a zkušenostmi 
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K bodu 5 
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Královéhradeckém 
kraji  
Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji s výhledem do roku 2025 navazuje na krajskou 
koncepci EVVO přijatou 11. 4. 2002, která měla zabezpečit dlouhodobé fungování systému 
EVVO v Královéhradeckém kraji. Za dobu více než 10 let došlo k velkému množství změn  
v trendech vzdělávání a ke vzniku nových dokumentů, na které bylo třeba reagovat. Plošně byly 
zavedeny nové rámcové a školní vzdělávací programy (RVP a ŠVP), v nichž EVVO figuruje 
jako závazně zařazované průřezové téma vzdělávání. Byl aktualizován školský zákon (i na něj 
navazující vyhlášky) a Metodický pokyn MŠMT k EVVO (2008). Byly zformulovány cíle  
a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice (MŽP 2011)  
a doporučené očekávané výstupy pro průřezové téma environmentální výchova v rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (NÚV 2010). 
Nejnovější vládou schválené strategické dokumenty v oblasti vzdělávání kladou také velký důraz 
na vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Strategie vzdělávací politiky ČR schválená v roce 2014 
uvádí jako jeden ze čtyř hlavních cílů vzdělávání „rozvoj aktivního občanství vytvářející 
předpoklady pro solidární společnost, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí“ a na ni 
navazující „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–
2020“ (schválen v roce 2015) rozpracovává opatření pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
v samostatné kapitole. V současné době vzniká i nový Státní program EVVO.  
Na základě výše uvedeného bylo třeba vytvořit novou krajskou koncepci EVVO, která by 
odpovídala současným trendům vzdělávání a legislativě. Na krajskou koncepci s vizí do roku 
2025 budou opět navazovat akční plány, konkretizující prioritní úkoly na kratší období.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti    0  
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 22/159/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit krajskou koncepci 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji 
 

 
K bodu 6 
Poskytnutí dotace na zajištění činnosti krajského koordinátora EVVO 2016  
Krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) funguje 
v Královéhradeckém kraji od roku 2005. Koordinátor EVVO zajišťuje praktickou 
environmentální výchovu v terénu, je v každodenním kontaktu se školami, neziskovými 
organizacemi, veřejností, je vybaven nezbytnou odborností a pracovními kapacitami (v rámci 
kraje není proto třeba vytvářet specializované odborné pracoviště). Při realizaci praktických 
opatření není krajský koordinátor vázán mnohdy složitými administrativními mechanismy, jimž 
podléhá kraj jako úřad a veřejnosprávní orgán, a v důsledku toho může být jeho praktická 
činnost značně operativní. Mimořádný efekt činnosti koordinátora se projevuje také v získávání 
finančních prostředků z evropských fondů i národních zdrojů. Získané prostředky jsou dále 
využívány školami a nestátními neziskovými organizacemi. 
Od roku 2005 do roku 2015 byla vypisována veřejná zakázka na zajištění činnosti krajského 
koordinátora EVVO. Maximální celková hodnota veřejné zakázky byla stanovena v posledních 6 
letech na 1.300.000 Kč včetně DPH.  



 5

V roce 2015 plnilo roli krajského koordinátora EVVO Středisko ekologické výchovy SEVER 
Horní Maršov, o.p.s., které podalo dne 23. 12. 2015 žádost o poskytnutí dotace na zajištění 
činnosti krajského koordinátora EVVO v roce 2016. V letech 2005−2014 zajišťovalo krajskou 
koordinaci EVVO Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus 
Krkonoše, p. s., které bude jedním z partnerů žadatele při zajišťování činností krajského 
koordinátora v roce 2016. Druhým partnerem žadatele při koordinaci EVVO 
v Královéhradeckém kraji v roce 2016 bude Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec 
Králové, o.p.s.  
 
Doc., RNDr. Slodičák, CSc. zpochybnil poskytnutí účelové dotace na zajištění činnosti 
krajského koordinátora EVVO s tím, že by na akce nad 1 mil. Kč měla být vždy vypsána veřejná 
zakázka. Dále k uvedené problematice proběhla mezi členy výboru diskuze a v následném 
hlasování návrh usnesení na doporučení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
poskytnutí účelové dotace nebyl přijat.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  3 
         Zdržel se 4 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
USNESENÍ /VŽP – NEPŘIJATÝ NÁVRH 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 1.300.000 Kč z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství na zajištění 
činnosti krajského koordinátora EVVO v roce 2016 Středisku ekologické výchovy 
SEVER Horní Maršov, o.p.s. 
 

 
K bodu 7 
Prodloužení termínu realizace projektu obce Slatiny dle smlouvy o poskytnutí dotace  
č. ES04841  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 22. 6. 2015 byla schválena obci 
Slatiny investiční dotace na stavbu vodovodu Milíčeves – Malá Strana dle smlouvy o poskytnutí 
dotace č. ES04841 z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou  
a odvádění odpadních vod“.  
Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 9. 11. 2015 žádost obce Slatiny 
o prodloužení smluvně stanovené doby realizace uvedeného projektu v důsledku zpoždění 
některých stavebních prací a souvisejících oprav komunikace. 
Prodloužení doby realizace projektu o pět měsíců k datu 31. 8. 2016 bude ošetřeno dodatkem č. 1 
ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ES04841.    

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 22/160/2016/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. ES04841 ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, kterým se prodlužuje 
termín dokončení projektu s názvem „Vodovod Milíčeves – Malá Strana“ do 31. 8. 
2016 
 

K bodu 8 
Změna termínu realizace projektů obcí Obědovice a Měník  

1) Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 22. 6. 2015 byla schválena 
obci Obědovice investiční dotace na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod 
v Obědovicích dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES05912 z programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Odbor 
životního prostředí a zemědělství KÚ KHK přijal dne 26. 11. 2015 žádost obce 
Obědovice o opravu smluvně stanoveného termínu zahájení uvedeného projektu. Původní 
termín zahájení projektu byl ze strany obce chybně stanoven vzhledem ke skutečnému 
zahájení projektu a fakturaci uznatelných nákladů dodavatelem stavby. Změna termínu 
zahájení projektu k datu 1. 10. 2014 bude ošetřena dodatkem č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace č. ES05912.  

2) Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 11. 5. 2015 byla schválena 
obci Měník investiční dotace na stavbu vodovodu Libeň dle smlouvy o poskytnutí dotace 
č. ES04322 z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou  
a odvádění odpadních vod“. Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ KHK přijal dne 
7. 12. 2015 žádost obce Měník o prodloužení smluvně stanoveného termínu dokončení 
projektu, neboť dle stávajícího termínu by nebylo možné stavbu řádně dokončit a 
vyfakturovat. Změna termínu ukončení projektu k datu 31. 5. 2016 bude ošetřena 
dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ES04322. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 22/161/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 
 1. obci Obědovice Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. ES05912 ve znění 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterým se mění datum zahájení realizace 
projektu „Kanalizace a ČOV Obědovice“ k 1. 10. 2014 
 

 2. obci Měník Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04322 ve znění dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy, kterým se mění datum ukončení realizace projektu
„Vodovod Libeň“ k 31. 5. 2016 
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K bodu 9 
Aktualizace pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje – Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou  
a odvádění odpadních vod  
Dotační program Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou 
vodou a odvádění odpadních vod“ je prováděn dle pravidel schválených Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/12/689/2014 ze dne 3. února 2014. Předmětem 
navrhované aktualizace znění pravidel programu je doplnění systému hodnocení předkládaných 
projektů dle čl. V. pravidel o požadavek vyplývající z ustanovení § 88 odst. 15 zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, kdy poplatky za odběr podzemních vod, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být 
použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury s upřednostněním 
obcí, na jejímž katastrálním území se uskutečňuje odběr podzemní vody zpoplatněný dle 
ustanovení § 88 vodního zákona.  
Uvedený požadavek bude doplněn do čl. V., odst. (3) pravidel programu formou samostatného 
hodnotícího kritéria zvýhodňujícího žadatele o dotaci, na jejichž katastrálním území dochází ke 
zpoplatněnému odběru podzemní vody dle § 88 vodního zákona.  Aktualizovaná pravidla budou 
zveřejněna počínaje dnem jejich schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, přičemž 
účinnost pravidel je stanovena od 2. března 2016. Žádosti o dotaci přijaté před uvedeným datem 
účinnosti budou posuzovány dle původních pravidel. Předložený návrh vychází z doporučení 
hodnotícího orgánu programu - „Komise pro posuzování a vyhodnocování žádostí o podporu ze 
Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství ČR a Královéhradeckého kraje“ ze 
dne 2. 11. 2015. 
Znění aktualizovaných Pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního 
programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ 
obdrželi členové výboru elektronicky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 22/162/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit pravidla pro poskytování a čerpání 

finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ 
 

 
K bodu 10 
Různé  

– výbor projednal a schválil termíny konání jednání pro rok 2016: 
13.1.2016, 2.3.2016, 13.4.2016, 25.5.2016, 17.8.2016, 14.9.2016  
 

- v termínu 25.5.2016 bylo navrženo výjezdní zasedání (ZOO Dvůr Králové nad Labem) 
 

- Ing. Charvát upozornil na nutnost alokovat v rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 
2017 částku 2 x 150.000 Kč na plošné vyšetření přítomnosti moru včelího plodu ve dvou 
zbývajících okresech Královéhradeckého kraje (Hradec Králové, Jičín) 

 
Termín příštího jednání výboru:  2. 3. 2016 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 22/163/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  plán práce výboru na rok 2016 

 
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 16,15 hodin jednání ukončil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 

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

…………………………………………. 
                         Lenka Fialová, DiS. 
                         ověřovatelka zápisu 


