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Z á p i s 

 
z 17. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 15. 4. 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 16. jednání výboru ze dne 4. 3. 2015  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Aktualizace Koncepce a akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty v Královéhradeckém kraji  
  4.  Návrh rozdělení alokací finančních prostředků pro dotační programy v oblasti 

životního prostředí a zemědělství v roce 2015  
  5.  Změna č. 36/2015 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Červený Kostelec na spolufinancování projektu 

„Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený 
Kostelec“  

  7.  Informace o stavu přípravy zpracování Plánu odpadového hospodářství kraje  
  8.  Informace k dotacím zaměřeným na výměnu kotlů v domácnostech  
  9.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – I.  
  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 17. jednání (14 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (14 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 16. jednání výboru ze dne 4. 3. 2015  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 17/112/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 16. jednání výboru ze dne 4. 3. 2015 
 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/113/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Aleše Malocha 
 
 
K bodu 3 
Aktualizace Koncepce a akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  
v Královéhradeckém kraji  
Zástupci Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER podali informaci k připravované 
aktualizaci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji  
a Akčního plánu environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 
2016–2018. Členové výboru byli seznámeni s legislativními dokumenty, připravovanou analýzou  
a dotazníky a harmonogramem prací. Návrh nové koncepce a akční plán bude předložen do výboru 
k připomínkám a finální verze těchto materiálů by měla být schválena Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje nejpozději dne 7.12.2015. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se       0 
 
USNESENÍ 17/114/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k aktualizaci Koncepce a akčního plánu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji 
 
 
K bodu 4 
Návrh rozdělení alokací finančních prostředků pro dotační programy v oblasti životního 
prostředí a zemědělství v roce 2015  
V souladu s Dotační strategií Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 a Statutem Dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje a na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů byl výboru odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací předložen návrh alokace 
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finančních prostředků pro jednotlivé dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro 
rok 2015. Navržené částky budou v souladu s novým zákonným požadavkem zveřejněny.  
S ohledem na počet podaných žádostí a požadovanou výši dotace v jednotlivých programech bude 
možné navržené částky na základě zasedání hodnotící komise změnit a finální návrh bude znovu 
předložen k odsouhlasení výboru na jednání dne 27. 5. 2015.      
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/115/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  rozdělení alokací finančních prostředků pro dotační programy v oblasti životního 

prostředí a zemědělství na rok 2015, jako pracovní návrh pro hodnotící komisi 
 
 
K bodu 5 
Změna č. 36/2015 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. 36/2015 obsahuje jednu dílčí změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje (Obec Mostek, m. č. Souvrať - lokalita Dvořáčky). 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  14  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/116/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 36/2015 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 6 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Červený Kostelec na spolufinancování projektu „Analýza 
rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec“  
Výše uvedené opatření navazuje na sanačně průzkumné práce provedené v minulých letech  
v prostorech závodů bývalého státního podniku TIBA v Červeném Kostelci. 
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Průzkumné práce v Červeném Kostelci probíhaly v letech 1992 až 2005. Na základě průzkumů 
znečištění bylo v minulosti přijato opatření, které eliminovalo negativní účinky zjištěné staré 
ekologické zátěže, a to ve vztahu ke zdrojům pitné vody v Červeném Kostelci.  
Město Červený Kostelec se v roce 2014 rozhodlo realizovat projekt, který s odstupem času posoudí 
vytypovaná místa na území města za účelem ověření míry znečištění podzemních vod a směru 
proudění podzemní vody ve směru k vodárensky využívaným objektům, a to dle dokumentace 
zpracované v říjnu 2014 společností Sangeo, v. o. s., Bylany a následně zpracované analýzy rizik.  
Město Červený Kostelec požádalo na projekt o dotaci, kterou na základě rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí ze dne 7. 11. 2014 obdrželo. Celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši 
2.268.418,46 Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla poskytnuta ve výši 2. 041.576,20 Kč s tím, že 
vlastní zdroje žadatele (město Červený Kostelec) byly vyčísleny na částku 226.842,26 Kč. Město 
Červený Kostelec požádalo o dotaci Královéhradecký kraj, a to na pokrytí povinných vlastních zdrojů 
ve výši 10 % z uznatelných nákladů projektu.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/117/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace městu Červený Kostelec ve výši 226.842 Kč na spolufinancování projektu 
"Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec" 

 
 
K bodu 7 
Informace o stavu přípravy zpracování Plánu odpadového hospodářství kraje  
Zpracovatelem „Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2014 – 2015“ byla v  rámci 
výběrového řízení vybrána společnost ISES, s.r.o. se sídlem M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6. 

 

V rámci  prací bude  zasedat tzv. řídící tým, jehož úkolem bude koordinace přípravy plánu s ostatními 
strategickými aktivitami v kraji, návrh společných řešení vybraných částí plánu, podpora komunikace 
mezi dotčenými subjekty  (oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech, původci odpadů, odbornou 
veřejností, apod.) Členové řídícího týmu jsou vybraní zastupitelé samospráv, oprávněné osoby ve 
smyslu zákona o odpadech, odborná veřejnost, zástupci nevládních organizací, úředníci (za výbor pro 
životní prostředí a zemědělství RNDr. Daniela Pačesná, PhD. a Ing. Martin Puš). 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/118/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o stavu přípravy zpracování Plánu odpadového hospodářství 

Královéhradeckého kraje 
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K bodu 8 
Informace k dotacím zaměřeným na výměnu kotlů v domácnostech  
Společný program na podporu výměny kotlů v Královéhradeckém kraji vyhlášený v květnu loňského 
roku končí závaznou lhůtou k předložení dokladů k proplacení dotací ke dni 17. dubna 2015.  V rámci 
tohoto programu rovněž dojde k uspokojení tzv. „náhradníků“ z řad žadatelů, kteří byli v loňské výzvě 
k předkládání žádostí přijati nad limit schválené finanční alokace pro případ vyřazení nebo odstoupení 
některých žadatelů. Schváleným náhradníkům byla přiměřeně prodloužena lhůta k výměně kotle do 
30. listopadu 2015.   
Nový program finanční podpory na výměnu tepelných zdrojů je aktuálně připravován Ministerstvem 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zveřejnění prvních výzev 
k předkládání žádostí se předpokládá na podzim tohoto roku, přičemž administrací programu v našem 
kraji bude pověřen regionálního rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu.  Předpokládaná finanční 
alokace nového programu pro náš kraj představuje podle prvotních informací až 250 mil. Kč. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/119/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k dotacím zaměřeným na výměnu kotlů v domácnostech 
 
 
K bodu 9 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – I.  
Předmětem je poskytnutí investičních dotací obcím na vodohospodářské projekty zařazené 
v zásobníku projektů krajského dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování 
pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ prováděného dle usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje č. ZK/12/689/2014 ze dne 3.2.2014. Výzva k předkládání žádostí o dotace do programu probíhá 
průběžně s každoroční uzávěrkou k 31. březnu. 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 dle usnesení č. RK/6/113/2013, na svém zasedání dne 
13.4.2015 navrhla v I. kole poskytnout investiční dotace obcím z letošní uzávěrky příjmu žádostí 
v celkové výši 8.302.000 Kč. 
Komise dále navrhla poskytnout investiční dotace obcím z loňské uzávěrky příjmů žádostí o dotaci 
z programu v celkové výši 11.000.000 Kč, které byly na konci roku 2014 připraveny k poskytnutí 
dotace, nicméně jejich vykrytí bylo odloženo pro nedostatek finančních zdrojů programu. Nyní je 
navrženo tyto stavby spolufinancovat z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí posílené o částku 11 
mil. Kč dle 1. změny rozpočtu na rok 2015 schválené usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje č. ZK/20/1301/2015 ze dne 30.3.2015.  
Ostatní přijaté žádosti o dotaci v rámci uzávěrky k 31.3.2015 zůstávají zařazeny v zásobníku pro 
průběžné vykrývání v roce 2015 v závislosti na disponibilních zdrojích programu tvořených 
průběžnými příjmy z poplatků za odběr podzemních vod dle vodního zákona. Podmínkou poskytnutí 
dotace je doplnění všech chybějících náležitostí ze strany žadatelů a soulad navrhovaného projektu 
s pravidly programu. 
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Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – vodohospodářské akce dle vodního zákona 

Žadatel IČ: Název projektu 
Uznatelné 
náklady 
(Kč) 

Návrh 
dotace 
(Kč) 

Typ  

Obec Bezděkov 
nad Metují 00653691 Bezděkov nad Metují - splašková 

kanalizace a ČOV 380 000 300 000 

projektová dokum
entace 

Obec Brada - 
Rybníček 00578231 Kanalizace Brada-Rybníček 372 680 298 000 

Dobrovolný svatek 
obcí Obecní voda 75084589 Intenzifikace ČOV Častolovice 283 000 220 000 

Městys Doudleby 
nad Orlicí 00274909 Městys Doudleby nad Orlicí - 

splašková kanalizace 497 000 300 000 

Obec Jičíněves 00271641 
Technická infrastruktura pro 16 RD na 
p.p.č. 205/1, 187/6, 187/8 v k.ú. 
Jičíněves 

329 846 263 000 

Obec Kbelnice 00578380 Splašková kanalizace obce Kbelnice 283 140 226 000 
Obec Klamoš 00268925 Klamoš - tlaková kanalizace a ČOV 350 900 280 000 
Obec Kněžnice 00271683 Úprava technologie na ČS Kněžnice 52 604 42 000 

Město Kopidlno 00271705 
Kanalizace Pševes, Drahoraz, oddílná 
kanalizace v ul.Jičínská - napojení 
kanalizace Pševes, Drahoraz 

355 000 284 000 

Obec Kohoutov 00278017 Výstavba vodovodu Kohoutov - 
Kladruby 363 000 290 000 

Obec Lovčice 00269077 Kanalizace a ČOV Lovčice 550 550 300 000 
Obec Měník 00269131 Splašková kanalizace a ČOV Libeň 239 442 191 000 
Město Nechanice 00269191 Kanalizace Suchá 349 690 279 000 
Město Nechanice 00269191 Kanalizace Tůně 292 820 234 000 
Obec Prasek 00269344 Dostavba kanalizace Prasek - 2.etapa 186 945 149 000 
Obec Prasek 00269344 Dostavba kanalizace Prasek - 3.etapa 355 229 284 000 
Obec Radim 00272001 Dostavba vodovodu Radim II. 426 646 300 000 

Obec Slatina nad 
Úpou 00273023 

Kanalizace Slatina nad Úpou - 
rozšíření stoky E a septik pro obecní 
úřad 

70 272 56 000 

Obec Smržov 00269565 Splašková kanalizace a ČOV Smržov 363 000 290 000 

Obec Úlibice 00578631 Úlibice - infrastruktura pro lokalitu Za 
Brodkem 66 000 52 000 

Obec Žeretice 00272434 Vodovod Žeretice 205 286 164 000 
Obec Martínkovice 00272817 Martínkovice - splašková kanalizace 41 958 207 2 000 000 

stavba Obec Křinice 00653608 Křinice - splašková kanalizace I. a 
II.etapa 33 923 833 1 500 000 

CELKEM 8 302 000  

 
Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – kapitálové výdaje 

Žadatel IČ: Název projektu 
Uznatelné 
náklady 
(Kč) 

Návrh 
dotace 
(Kč) 

Typ  

Město Železnice 00272426 Napojení nového vrtu ŽEN - 1, 
Železnice 560 432 390 000 

stavba 

Obec Butoves 00578282 Dostavba kanalizace Butoves 1 039 176 810 000 

Město Nechanice 00269191 
Technická infrastruktura pro výstavbu 
RD v lokalitě Za hřbitovem - SO 03 
Vodovod 

3 505 640 2 400 000 

Město Kopidlno 00271705 Obytná zóna, lokalita č.26 - I.etapa, 
Splašková kanalizace 1 919 985 1 100 000 

Město Nechanice 00269191 
Technická infrastruktura pro výstavbu 
RD v lokalitě Za hřbitovem - SO 02 
Kanalizace 

4 969 468 3 500 000 

Obec Měník 00269131 Vodovod Libeň 3 593 676 2 800 000 

CELKEM 11 000 000  
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 17/120/2015/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 - I. 
 
 
K bodu 10 
Různé  

- Ing. Charvát seznámil členy výboru s výsledky vyšetření moru včelího plodu v okrese Trutnov 
v roce 2015 

- změna termínu konání výboru - z původního termínu 19. 8. 2015 na 26. 8. 2015 
- předběžně navržena dvě výjezdní zasedání výboru (30.9.2015 – Kuks, 11.11.2015 –Holovousy) 

 
 
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 15,15 hodin jednání ukončil.  

 
Termín příštího jednání výboru:   15.  4.  2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 
 
 

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

…………………………………………. 
                         Ing. Aleš Maloch 
                         ověřovatel zápisu 


