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Z á p i s 

 
z 15. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 14. 1. 2015 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 14. jednání výboru ze dne 19. 11. 2014  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství v roce 2015, ustanovení 

hodnotící komise  
  4.  Informace k Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje  
  5.  Změna charakteru dotace poskytnuté obci Jetřichov na kofinancování dotace z OPŽP, 

projekt „Jetřichov – Pasa, sanace staré ekologické zátěže“  
  6.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Kostelec nad Orlicí na kofinancování a úhradu 

nezpůsobilých výdajů projektu „Třebechovice pod Orebem – realizace doprůzkumu  
a aktualizace analýzy rizik lokality znečištěné atrazinem“  

  7.  Změna č. 34/2015 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  8.  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 15. jednání (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 14. jednání výboru ze dne 19. 11. 2014  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 15/96/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 14. jednání výboru ze dne 19. 11. 2014 

 
 



 2

K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   1 
 
 USNESENÍ 15/97/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
K bodu 3 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství v roce 2015, ustanovení 
hodnotící komise  
V souladu s Dotační strategií Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 a Statutem Dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje a na základě článku VII. bod 6) Zásad pro čerpání finanční podpory 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje požádalo oddělení krajských dotací navrhnout 
komisi pro posouzení a hodnocení žádostí podaných v krajských dotačních programech v oblasti 
životního prostředí a zemědělství na rok 2015. Komise by měla být složena minimálně ze tří 
členů výboru pro životní prostředí a zemědělství, z praktických důvodů (zastupitelnost) by bylo 
vhodné navrhnout komisi alespoň pětičlennou.   
Dále bylo navrženo na základě článku VII. bod 8) Zásad pro čerpání finanční podpory 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na jednání hodnotící komise přizvat jednotlivé 
odborné garanty a další kompetentní osoby a stanovit termín konání hodnotící komise. 
Členům výboru byla před jednáním elektronicky rozeslána specifikace bodového hodnocení 
kritérií pro dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2015. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 15/98/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. na základě článku VII. bod 6) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje hodnotící komisi pro dotační programy v oblasti 
životního prostředí a zemědělství na rok 2015 v počtu 5 členů 
 

 2. termín zasedání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci je stanoven na 
14. 5. 2015 od 09:00 hodin 
 

 3. na základě článku VII. bod 8) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního 
fondu Královéhradeckého kraje přizvat na jednání hodnotící komise další 
pracovníky z odboru životního prostředí a zemědělství a odboru regionálního 
rozvoje, grantů a dotací:  
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Ing. Ondřej Slavík - odbor životního prostředí a zemědělství 
Mgr. Iva Svobodová - odbor životního prostředí a zemědělství 
Ing. Eva Valterová - odbor životního prostředí a zemědělství 
Ing. Milan Leden - odbor životního prostředí a zemědělství 
Ing. Miloš Čejka - odbor životního prostředí a zemědělství 
Mgr. Ivana Kudrnáčová - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis. - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
Mgr. Petr Kamenický - tajemník komise, odbor regionálního rozvoje, grantů 
a dotací 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11 
   Proti    0 
   Zdržel se   1 
 
  

II.  d o p o r u č u j e  
  Radě Královéhradeckého kraje jmenovat hodnotící komisi pro dotační programy 

v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2015 ve složení: 
 
Předseda komise - Ing. Martin Puš 
Člen komise - Ing. Jaroslav Charvát 
Členka komise - RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 
Členka komise - Lenka Fialová, DiS. 
Členka komise - Helena Rezková 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
 

III. b e r e   n a   v ě d o m í  
  specifikaci bodového hodnocení kritérií pro dotační programy v oblasti životního 

prostředí a zemědělství na rok 2015 
 

K bodu 4 
Informace k Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje  
Od 1. ledna 2015 začala platit nová strategie pro nakládání s odpady v ČR – Plán odpadového 
hospodářství 2015–2024. Vláda ho schválila loni v prosinci. Všechny kraje mají povinnost nyní 
zpracovat své krajské plány odpadového hospodářství nejpozději do 18 měsíců od začátku 
platnosti nového POH ČR. Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 a krajské plány patří 
mimo jiné mezi klíčové dokumenty pro Evropskou komisi ve vazbě na možnost financování 
projektů odpadového hospodářství v novém Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. 
Ministerstvo životního prostředí vyhradilo pro kraje z finančních prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR celkem 14 milionů korun, přičemž pro každý kraj je vyčleněn až 1 milion 
korun na pokrytí nákladů spojených se zpracováním jednotlivých krajských POH, tak aby byly 
schváleny a jejich závazné části vydány obecně závaznou vyhláškou do 12 měsíců od účinnosti 
nařízení vlády o POH ČR, nejpozději však do 29. února 2016. 
Královéhradecký kraj nyní připravuje žádost o poskytnutí dotace, současně připravuje výběrové 
řízení na zpracování návrhu plánu odpadového hospodářství, včetně vyhodnocení vlivů této 
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koncepce na životní prostředí. Do procesu zpracování koncepce budou zapojeny též subjekty, 
kterých se týká nakládání s odpady v rámci Královéhradeckého kraje prostřednictvím pracovní 
skupiny. Členové pracovní skupiny by měli být z řad subjektů oprávněných s nakládání s odpady, 
odborné veřejnosti, vybraných samospráv kraje, měst, včetně zástupce výboru pro životní 
prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
 USNESENÍ 15/99/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 5 
Změna charakteru dotace poskytnuté obci Jetřichov na kofinancování dotace z OPŽP, 
projekt „Jetřichov – Pasa, sanace staré ekologické zátěže“  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 4. 10. 2012 rozhodlo  
o poskytnutí dotace obci Jetřichov, a to na kofinancování dotace z OPŽP, projekt „Jetřichov – 
Pasa, sanace staré ekologické zátěže“. Předmětem projektu je sanace horninového prostředí okolí 
a podzemních vod bývalé skládky v katastru obce Jetřichov, kde se minulosti skladovaly 
především galvanické odpady a pesticidy. Smlouva o poskytnutí dotace byla mezi 
Královéhradeckým krajem a obcí Jetřichov uzavřena dne 2. 9. 2014. Dopisem starosty obce 
Jetřichov ze dne 15. 12. 2014 byl odbor životního prostředí a zemědělství požádán o změnu 
charakteru dotace z neinvestiční na investiční dotaci. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 15/100/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu charakteru dotace poskytnuté 

obci Jetřichov na úhradu kofinancování dotace z OPŽP, projekt "Jetřichov - Pasa, 
sanace staré ekologické zátěže" z neinvestiční na investiční 
 

K bodu 6 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Kostelec nad Orlicí na kofinancování a úhradu 
nezpůsobilých výdajů projektu „Třebechovice pod Orebem – realizace doprůzkumu  
a aktualizace analýzy rizik lokality znečištěné atrazinem“  
V roce 2005 byl společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. zjištěn nadlimitní obsah 
pesticidů ze skupiny atrazinu ve významném vodním zdroji východočeské vodárenské soustavy 
Třebechovice – Bědovice. 
V létě roku 2012 byla uzavřena 2. etapa prací projektu „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – 
průzkum znečištění a analýza rizik (odstraňování staré ekologické zátěže)“, která byla 
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financována z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 a z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. I když se v rámci těchto prací nepodařilo zdroj kontaminace 
jednoznačně lokalizovat, podařilo se vymezit území, ve kterém se tento zdroj atrazinu s největší 
pravděpodobností nachází. Jedním z dalších navržených okruhů prací plynoucích ze závěru 
provedeného průzkumu tak je pokračování prací na lokalizaci zdroje kontaminace, tj. – realizace 
projektu „Třebechovice pod Orebem – realizace doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik lokality 
znečištěné atrazinem“. Na jaře roku 2014 proto podalo město Kostelec na Orlicí žádost o další 
podporu z Operačního programu Životní prostředí na výše uvedený projekt. Vysoutěžená cena 
realizace doprůzkumu činí 1.067.779 Kč a Královéhradecký kraj byl v této souvislosti městem 
Kostelec nad Orlicí požádán o finanční dotaci na povinné kofinancování projektu ve výši 10% 
(tj. 106.778 Kč) a úhradu tzv. nezpůsobilých výdajů projektu v maximální výši 10% (tj. 106.778 
Kč), které budou tvořeny náklady na zajištění technického dozoru investora, náklady na externí 
administraci projektu (projektový manažer), náklady na zajištění povinné publicity projektu a 
náklady na zpracování projektové dokumentace. Maximální výše dotace ze strany 
Královéhradeckého kraje tak činí 213.556 Kč. Finanční prostředky budou hrazeny ze zvláštního 
účtu Královéhradeckého kraje zřízeného dle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, ročně 
doplňovaného do výše 10.000.000 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 15/101/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 

v maximální výši 213.556 Kč městu Kostelec nad Orlicí na kofinancování a úhradu 
nezpůsobilých výdajů projektu "Třebechovice pod Orebem - realizace doprůzkumu 
a aktualizace analýzy rizik lokality znečištěné atrazinem 

 
K bodu 7 
Změna č. 34/2015 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. 34/2015 obsahuje jednu dílčí změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje (Nové Město nad Metují, m. č. Spy). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12  
   Proti       0 
   Zdržel se   0 
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USNESENÍ 15/102/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 34/2015 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 8 
Různé  

– výbor projednal a schválil termíny konání jednání pro rok 2015: 
14.1.2015, 4.3.2015, 15.4.2015, 27.5.2015, 19.8.2015, 30.9.2015, 11.11.2015  

– místopředsedou výboru byl zvolen Ing. Václav Ludvík 
– informace k využití poskytnuté specielní účelové dotace ve výši 200.000 Kč na plošné 

vyšetření přítomnosti moru včelího plodu v okrese Trutnov (viz usnesení VŽP 
13/84/2014 ze dne 8. 10. 2014). Další informace o výsledcích tohoto projektu bude 
podána na jednání výboru dne 27. 5. 2015. 

– bylo navrženo výjezdní zasedání výboru (areál Kuksu dne 27. 5. 2015 – bude upřesněno) 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  12  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
 
USNESENÍ 15/103/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  plán práce výboru na rok 2015 
II.  v o l í  
  místopředsedou výboru Ing. Václava Ludvíka 
 
Termín příštího jednání výboru:  4.  3.  2015 
 
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 15,30 hodin jednání ukončil.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

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

…………………………………………. 
                       Ing. Jaroslav Charvát 

    ověřovatel zápisu 


