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Z á p i s 
 

z 24. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. 4. 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 23. jednání výboru ze dne 2. 3. 2016  

  2.  Volba ověřovatele zápisu  

  3.  Informace k aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v letech 2016 a 2017 ve 

vazbě na možné důsledky klimatického sucha  

  4.  Informace k postupu prací při schvalování Plán dílčího povodí Horního a středního 

Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry v orgánech 

Královéhradeckého kraje  

  5.  Změna č. 40/2016 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  

  6.  Změna ve schválené dotaci pro obec Praskačka  

  7.  Mimořádný účelový příspěvek pro Muzeum východních Čech na Krajskou 

mykologickou poradnu  

  8.  Návrh na vyčlenění finančních prostředků a návrh Protokolu o účelovém a časovém 

vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku na zajištění aktivit projektu 

„Čistá obec, čisté město, čistý kraj“  

  9.  Prodloužení termínu realizace projektu obce Bezděkov nad Metují dle smlouvy  

o poskytnutí dotace č. ES04294  

  10.  Prodloužení termínu realizace projektu městyse Doudleby nad Orlicí dle smlouvy  

o poskytnutí dotace č. ES04297  

  11.  Prominutí vrácení dotace Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko v likvidaci  

  12.  Různé  

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 23. jednání výboru ze dne 2. 3. 2016  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12  

         Proti    0 

         Zdržel se   0 

 

USNESENÍ 24/176/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. s c h v a l u j e  
  zápis z 23. jednání výboru ze dne 2. 3. 2016 
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K bodu 2 

Volba ověřovatele zápisu  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  11  

         Proti    0 

         Zdržel se   1 

 

USNESENÍ 24/177/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Jiřího Zváru 

 

K bodu 3 

Informace k aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v letech 2016 a 2017 ve vazbě 

na možné důsledky klimatického sucha  
Krajský úřad zadal společnosti VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 

zpracování dokumentu týkající se revize funkčnosti stávajících propojení Vodárenské soustavy 

Východní Čechy a skupinových vodovodů, zjištění potenciálních možností rozšíření a propojení 

skupinových vodovodů a Vodárenské soustavy Východní Čechy z hlediska optimalizace 

distribuce pitné vody v období sucha.  

Dále krajský úřad zajišťuje aktualizaci aplikačního řešení včetně webové prezentace Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje u společnosti Hydrosoft Veleslavín, 

s.r.o., která bude po aktualizaci obsahovat aktuální data vodovodů a kanalizací, jelikož budou 

nahrávána data majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, která jsou každoročně 

aktualizována provozovateli. Dále bude možno díky upgradu softwaru výstupy z databáze PRVK 

předávat přímo na Ministerstvo zemědělství.  

V příštím roce bude následovat celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje týkající se jak grafické, tak textové verze. V rámci celkové aktualizace 

PRVK budou sbírána data týkající se vodovodů a kanalizací v Královéhradeckém kraji od všech 

obcí s tím, že bude využito podkladů nyní zpracovávaných společností VIS – Vodohospodářsko- 

inženýrské služby, spol. s r.o. týkající se především propojení skupinových vodovodů a napojení 

dalších obcí, které mají kvalitativní nebo kvantitativní problémy se zásobováním pitnou vodou a 

taktéž propojení s Vodárenskou soustavou Východní Čechy. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12 

         Proti    0 

         Zdržel se   0 

 

USNESENÍ 24/178/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v letech 2016 a 2017 ve 

vazbě na možné důsledky klimatického sucha 
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K bodu 4 

Informace k postupu prací při schvalování Plán dílčího povodí Horního a středního Labe  

a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry v orgánech 

Královéhradeckého kraje  

Plány dílčích povodí je koncepční dokument, který navazuje na platné plány oblasti povodí  

a představují 2. plánovací cyklus založený Rámcovou směrnicí o vodách (2000/60/ES). 

Plánování v oblasti vod je ustanoveno ve vodním zákoně, v rámci novely v roce 2010 byly 

implementovány požadavky evropské směrnice 2000/60/ES. 

Při vytváření plánů dílčích povodí jsou v jednotlivých dílčích povodích navrhována opatření, 

která povedou k dosažení dobrého stavu povrchových a podzemních vod nejpozději do roku 

2027. 

Plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými 

krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. Plány dílčích povodí schvalují podle své 

územní působnosti kraje.  

Veškeré podrobnosti k Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí 

Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry budou členům výboru prezentovány na příštím jednání 

dne 25.5.2016 za účasti zástupce Povodí Labe, s.p., a po projednání v ostatních výborech (výbor 

pro dopravu, finanční výbor a výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch) bude materiál 

předložen dne 20.6.2016 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. Případné dotazy 

týkající se plánů dílčích povodí mohou členové zasílat na e-mailovou adresu zstorek@kr-

kralovehradecky.cz. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12 

         Proti    0 

         Zdržel se   0 

 

USNESENÍ 24/179/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k postupu prací při schvalování Plán dílčího povodí Horního a středního 

Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry v orgánech 

Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 5 

Změna č. 40/2016 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.    

Změna č. 40/2016 obsahuje jednu dílčí změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje (Obec Samšina – místní část Plhov). 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12  

         Proti    0 

         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 24/180/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 40/2016 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 6 

Změna ve schválené dotaci pro obec Praskačka  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/22/1472/2015 ze dne 22. 6. 2015 bylo 

schváleno poskytnutí dotací žadatelům v dotační oblasti životního prostředí a zemědělství.  

Příjemce dotace, obec Praskačka, obdržela dotaci ve výši 240.000 Kč na projekt „Revitalizace 

malé vodní nádrže Draha“ v programu Obnova návesních vodních nádrží. Termín dokončení byl 

smluvně stanoven na 31. 5. 2016.  

Obec Praskačka nyní požádala Krajský úřad Královéhradeckého kraje o změnu termínu ukončení 

realizace projektu na 31. 10. 2016. Důvodem je pro realizaci projektu nevhodný průběh uplynulé 

zimní sezóny.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12  

         Proti    0  

         Zdržel se   0 

 

USNESENÍ 24/181/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit obci Praskačka změnu termínu 

realizace projektu 15ZPD02-0009 „Revitalizace malé vodní nádrže Draha“ 

 

K bodu 7 

Mimořádný účelový příspěvek pro Muzeum východních Čech na Krajskou mykologickou 

poradnu  

V souladu s pravidly pro poskytování mimořádného účelového příspěvku požádalo Muzeum 

východních Čech o poskytnutí příspěvku na projekt „Krajská mykologická poradna a výstava 

hub v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 2016“. Na účelové příspěvky v oblasti 

životního prostředí a zemědělství bylo z příslušného dotačního programu vyčleněno 25.000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že jiná žádost podána nebyla (jedná se o jedinou příspěvkovou organizaci 

z dané oblasti) a vzhledem k tomu, že uvedených 25.000 odpovídá běžné výši dosud 

poskytovaných dotací na stejný účel, je navrženo poskytnutí mimořádného účelového příspěvku 

v celé výši. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12 

         Proti    0 

         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 24/182/2016/VŽP 

Výbor Královéhradeckého kraje 

I. p r o j e d n a l  
  žádost Muzea východních Čech v Hradci Králové o poskytnutí mimořádného 

účelového příspěvku na projekt „Krajská mykologická poradna a výstava hub  

v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 2016“ a doporučuje poskytnutí tohoto 

příspěvku ve výši 25.000 Kč 

 

K bodu 8 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků a návrh Protokolu o účelovém a časovém 

vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku na zajištění aktivit projektu „Čistá 

obec, čisté město, čistý kraj“  
Realizace projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ byla zahájena v roce 2004 na základě 

dohod Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-

KOM, a.s., která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

podle zákona o obalech. Mezi partnery projektu patří i společnosti ASEKOL a.s. a 

ELEKTROWIN a.s. Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční a efektivní systém odděleného 

sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit plán 

odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a cíle partnerů projektu. 

Na realizaci aktivit v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ jsou vyčleněny finanční 

prostředky ve výši 340.000 Kč a z toho je určeno: 
 

 20.000 Kč – vyhlášení soutěže škol „Třídíme s Nikitou“ (vč. zajištění cen pro výherce), 

 50.000 Kč – vzdělávací programy o problematice odpadového hospodářství, 

 100.000 Kč – pořízení košů na třídění odpadů do škol a školských zařízení zřízených 

krajem nebo obcemi, 

 50.000 Kč – technická podpora sběrných dvorů (poskytnutí příspěvku na zajištění 

pevněné plochy pod stacionární kontejnery nebo zabezpečení sběrných dvorů), 

 120.000 Kč – zajištění organizačních a administrativních prací souvisejících s realizací 

projektu. 

 

Členové výboru před jednáním obdrželi Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého 

účelově vázaného příspěvku k projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ a Statut a jednací řád 

projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12 

         Proti    0 

         Zdržel se   0  

 

USNESENÍ 24/183/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku 

na zajištění aktivit v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ 

 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit v rámci ostatních běžných výdajů 

kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství poskytnutí neinvestičního účelově 

vázaného příspěvku CIRI ve výši 340.000 Kč za účelem zajištění těchto aktivit  

v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“: 
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 1. organizační a administrativní práce v rámci projektu, ve výši 120.000 Kč 

 

 2. vyhlášení výsledků soutěže škol „Třídíme s Nikitou“, ve výši 20.000 Kč 

 

 3. pořízení košů na třídění odpadů do škol a školských zařízení zřízených krajem 

nebo obcemi, ve výši 100.000 Kč 

 

 4. zajištění vzdělávacích programů o problematice odpadového hospodářství, ve 

výši 50.000 Kč 

 

 5. zajištění technické podpory na sběrných dvorech, ve výši 50.000 Kč 

 

K bodu 9 

Prodloužení termínu realizace projektu obce Bezděkov nad Metují dle smlouvy  

o poskytnutí dotace č. ES04294  
Předmětem je prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace obce Bezděkov nad 

Metují s názvem „Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a ČOV“ spolufinancované 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04294 dle 

usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1423/2015 v rámci programu 

„Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. 

Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 23. 3. 2016 žádost obce Bezděkov nad 

Metují o prodloužení smluvně stanoveného termínu zpracování projektové dokumentace 

v důsledku nepředvídatelných komplikací při projednávání záměru s příslušnými úřady ohledně 

podélného uložení kanalizačních stok do komunikací. 

Prodloužení doby zpracování projektu k datu 31. 12. 2016 bude ošetřeno dodatkem č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12  

         Proti    0  

         Zdržel se   0 

 

USNESENÍ 24/184/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatek č. 1 smlouvy poskytnutí 

dotace č. ES04294 ve znění přílohy č. 2 důvodové zprávy, kterým se prodlužuje 

termín dokončení projektu obce Bezděkov nad Metují s názvem „Bezděkov nad 

Metují – splašková kanalizace a ČOV“ do 31. 12. 2016 

 

K bodu 10 

Prodloužení termínu realizace projektu městyse Doudleby nad Orlicí dle smlouvy  

o poskytnutí dotace č. ES04297  
Předmětem je prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace městyse Doudleby 

nad Orlicí s názvem „Městys Doudleby nad Orlicí – splašková kanalizace“ spolufinancované 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04297 dle 

usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1423/2015 v rámci programu 

„Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. 

Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 6. 4. 2016 žádost městyse Doudleby nad 

Orlicí o prodloužení smluvně stanoveného termínu zpracování projektové dokumentace 

v důsledku nesouhlasu příslušných úřadů s podélným uložením kanalizačních stok do státních a 

krajských komunikací. Uvedený problém se týká novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
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komunikacích, podle které již není možné podélně umísťovat sítě technické infrastruktury do 

jízdních pruhů komunikací kromě místních komunikací v případě, že je vyloučena možnost 

jiného technického řešení.  Změna termínu zpracování projektové dokumentace k požadovanému 

datu 31. 12. 2017 bude ošetřena dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12  

         Proti    0 

         Zdržel se   0 

 

USNESENÍ 24/185/2016/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. ES04297 ve znění přílohy č. 2 důvodové zprávy, kterým se prodlužuje 

termín dokončení projektu městyse Doudleby nad Orlicí s názvem „Městys Doudleby 

nad Orlicí – splašková kanalizace“ do 31. 12. 2017 

  

K bodu 11 

Prominutí vrácení dotace Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko v likvidaci  
Předmětem je prominutí vrácení dotace ve výši 700.000 Kč Dobrovolnému svazku obcí 

Poorlicko v likvidaci („DSOP“) poskytnuté dle usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

č. ZK/28/2033/2012 ze dne 14. 6. 2012 z programu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ na 

pořízení traktoru s čelním nakladačem pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

ve spádovém území členských obcí DSOP. Dobrovolný svazek obcí Poorlicko vstoupil k 1. 1. 

2016 do likvidace. Na základě podmínek uzavřené dotační smlouvy č. 3155/2012 ze dne 12. 9. 

2012 byl DSOP vyzván poskytovatelem dne 29. 2. 2016 k vrácení poskytnuté dotace v plné výši 

700.000 Kč. DSOP požádal dne 26. 3. 2016 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o prominutí 

vrácení dotace. Důvodem podání žádosti DSOP je zejména předpoklad, že traktor pořízený  

z dotace bude dle usnesení starostů členských obcí DSOP ze dne 18. 3. 2016 sloužit po ukončení 

likvidace svazku i nadále původnímu účelu v rámci shromažďování, svozu a nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady ve spádovém území členských obcí DSOP. Tímto bude 

zachován účel poskytnuté dotace a udržitelnost projektu dle podmínek dotační smlouvy. 

V závislosti na rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje bude následně v rámci 

likvidace DSOP předložen orgánům kraje ke schválení návrh na převod vlastnictví předmětu 

dotace na vhodného nabyvatele, který zajistí jeho provozování a deklarované využití. 

K tomuto bodu jednání proběhla rozsáhlejší diskuze, v závěru se členové výboru shodli 

doporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prominutí vrácení výše uvedené 

dotace za předpokladu, že bude určen konkrétní subjekt, na který budou převedeny povinnosti  

a závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: 
         Pro  12  

         Proti    0 

         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 24/186/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dobrovolnému svazku obcí 

Poorlicko v likvidaci prominutí vrácení dotace na základě smlouvy č. 3155/2012 ve 

výši 700.000 Kč na projekt nakládání s biologicky rozložitelnými odpady za 

předpokladu, že bude určen konkrétní subjekt, na který budou převedeny povinnosti  

a závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace 

 

K bodu 12 

Různé  

Členové výboru byli požádáni, aby si na příští jednání připravili případné návrhy na doplnění či 

změny v dotačních programech v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2017. 

 

Termín příštího jednání výboru:  25. 5. 2016 – jednání bude výjezdní (ZOO Dvůr Králové nad 

Labem). Začátek jednání byl předběžně stanoven od 13,00 hodin. Od 14,30 se pro zájemce 

uskuteční prohlídka areálu zoologické zahrady. 

  

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  

…………………………………………. 

                                 Jiří Zvára 

                           ověřovatel zápisu 


