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Z á p i s 

 
z 26. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 17. 8. 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 25. jednání výboru ze dne 25. 5. 2016  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich 
využití“  

  4.  Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje (ZÚR KHK), a to ve vazbě na koridory dopravní infrastruktury 
zde řešené, zejména ve vazbě na požadavky Ministerstva dopravy – koridor kapacitní 
silnice S5 Úlibice – hranice kraje a města Hradec Králové – koridor pro přeložku silnice 
I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice, tzv. Severní tangenta (odbor územního 
plánování a stavebního řádu)  

  5.  Problematika dotace poskytnuté obci Dobré (odbor RG)  
  6.  Žádost města Nový Bydžov o prominutí vratky dotace na akci „Město Nový Bydžov – 

doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplast“  
  7.  Novela Zásad pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje  
  8.  Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 2016–2018  
  9.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – III.  
  10.  Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj 

infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  
  11.  Různé  
 
 
Jednání v 14,00 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 
Výbor byl zahájen v počtu 11 členů. 
 

- byl schválen program 26. 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 
Schválení zápisu z 25. jednání výboru ze dne 25. 5. 2016  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 26/203/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 25. jednání výboru ze dne 25. 5. 2016 

 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 26/204/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 

 
Na jednání se dostavil Ing. Pirner. 
 
 
K bodu 3 
Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich 
využití“  
Na základě Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
a způsobu kontroly jejich využití v roce 2016 (schválených usnesením Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1572/2015 ze dne 14. 9. 2015) bylo zaevidováno 157 žádostí 
o příspěvek v celkovém finančním objemu 8.684.418 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 152 žádostí v celkovém finančním objemu 8.225.574 Kč. Z důvodu překročení 
schváleného rozpočtu na rok 2016 se tyto žádosti plošně ponížily v souladu s pravidly o 15% tak, 
aby byl dodržen rozpočet na rok 2016 ve výši 7.000.000 Kč. Takto ponížené žádosti budou 
předloženy orgánům kraje s doporučením poskytnutí finančního příspěvku na lesní hospodaření 
v následujícím členění: 
 
• 46 žádostí měst a obcí v celkové výši                                                       1.678.789   Kč 
• 51 žádostí fyzických osob nepodnikajících v celkové výši                         536.898   Kč 
• 22 žádostí fyzických osob podnikajících v celkové výši                          1.630.478   Kč 
• 32 žádostí právnických osob v celkové výši                                             3.058.439   Kč 
•   1 žádost příspěvkové organizaci kraje – lesnická škola v celkové výši       87.134   Kč 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 26/205/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství v roce 
2016 
  

 
K bodu 4 
Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje (ZÚR KHK), a to ve vazbě na koridory dopravní infrastruktury zde řešené, zejména 
ve vazbě na požadavky Ministerstva dopravy – koridor kapacitní silnice S5 Úlibice – 
hranice kraje a města Hradec Králové – koridor pro přeložku silnice I/11 Hradec Králové 
– Blešno – Nepasice, tzv. Severní tangenta (odbor územního plánování a stavebního řádu)  
Zástupci odboru územního plánování a stavebního řádu podali členům výboru informaci  
o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR 
KHK), a to ve vazbě na koridory dopravní infrastruktury zde řešené, zejména ve vazbě na 
požadavky Ministerstva dopravy – koridor kapacitní silnice S5 Úlibice – hranice kraje a města 
Hradec Králové – koridor pro přeložku silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice, tzv. 
Severní tangenta. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 26/206/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o postupu prací na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje a výsledcích společného jednání podle § 37 odst. 2 a 3 
stavebního zákona 
 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 
 1. schválit pokyny pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 

rozvoje Královéhradeckého kraje podle § 38 odst. 3 stavebního zákona 
 

 2. rozhodnout o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje 
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K bodu 5 
Problematika dotace poskytnuté obci Dobré (odbor RG)  
Obec Dobré je příjemcem dotace z roku 2014 v programu na obnovu a technické zajištění 
stávajících „návesních“ vodních nádrží ve výši 400.000 Kč na projekt Úprava stávající vodní 
nádrže v centru obce. Výbor již na minulém zasedání (25. 5. 2016) projednával žádost obce 
Dobré o prominutí odvodu za nezveřejnění smlouvy se zhotovitelem a doporučil prominutí 95% 
nařízeného odvodu a příslušné penále v plné výši. U projektu však byla v rámci kontroly kromě 
pochybení formálního rázu (nezveřejnění smlouvy) zpochybněna platnost rozhodnutí stavebního 
úřadu a konstatován rozpor ve skutečném provedení stavby. Jedná se o nefunkčnost menší 
z obou nádrží (propustné dno), chybějící přepad mezi oběma nádržemi a některé další chybějící 
drobné části (přístup k vodní hladině  - dlažba v menší nádrži a molo ve větší nádrži). 
Vzhledem k tomu, že nelze udělit větší smluvní pokutu než 100% odvod dotace, který se 
vztahuje již na první pochybení (nezveřejnění smlouvy), byl nařízen právě 100% odvod za 
všechna pochybení dohromady. Obec Dobré požádala o prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 400.000 Kč a příslušného penále ve výši 152.800 Kč.  
Po kratší diskuzi k tomuto bodu výbor doporučil odložit projednání problematiky dotace 
poskytnuté obci Dobré na projekt „Úprava stávající vodní nádrže v centru obce“ na příští jednání 
s tím, že příjemcem dotace budou doloženy všechny náležitosti dle dotační smlouvy. Na jednání 
výboru bude přizván starosta obce Dobré. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 26/207/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  odložit projednání problematiky dotace poskytnuté obci Dobré na projekt „Úprava 

stávající vodní nádrže v centru obce“ na příští jednání s tím, že příjemcem dotace 
budou doloženy všechny náležitosti dle dotační smlouvy. Na jednání výboru bude 
přizván starosta obce Dobré. 
 

 
K bodu 6 
Žádost města Nový Bydžov o prominutí vratky dotace na akci „Město Nový Bydžov – 
doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplast“  
Jednání se zúčastnil starosta města Nový Bydžov a vedoucí odboru výstavby a ŽP Městského 
úřadu Nový Bydžov. 
Předmětem je prominutí vrácení části neinvestiční dotace ve výši 249.214 Kč městu Nový 
Bydžov poskytnuté dle usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 14. 6. 2012 na 
realizaci projektu s názvem „Město Nový Bydžov – doprůzkum znečištění v areálu bývalého 
podniku Kovoplast“. Kontrolou závěrečného vyúčtování projektu bylo zjištěno, že část 
uznatelných nákladů projektu ve výši 249.214 Kč byla příjemcem dotace uhrazena mimo 
závazný termín stanovený smlouvou o poskytnutí dotace č. 3732/2012 ze dne 23. 11. 2012 a 
jejího dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015, tudíž tuto částku nelze dle podmínek dotační smlouvy 
zahrnout do uznatelných nákladů projektu financovatelných z dotace, a příjemce je povinen 
vrátit alikvotní část dotace ve výši 249.214 Kč. 
Poskytovatel dotace obdržel dne 4. 7. 2016 žádost města Nový Bydžov o prominutí vrácení 
uvedené části dotace.  Jako důvod nevyužití dotace v závazném termínu uvádí město Nový 
Bydžov skutečnost, že ačkoli byly do financování projektu zahrnuty i faktury proplacené ještě 
před podpisem dotační smlouvy, šlo ve všech případech o faktury výhradně za práce přípravné 
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fáze projektu (projektová dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, zpracování zadávací 
dokumentace pro výběrové řízení a jeho organizaci), bez kterých by realizace projektu nebyla 
možná. Dotace poskytnutá městu Nový Bydžov v celkové výši 1.301.240 Kč byla řádně využita 
k deklarovanému účelu stanovenému dotační smlouvou, jejím čerpáním nedošlo k neúčelnému 
vynaložení poskytnutých finančních prostředků.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 26/208/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit městu Nový Bydžov prominutí 

vrácení části dotace ve výši 249.214 Kč na projekt s názvem „Město Nový Bydžov –
doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplast“ 
 

 
K bodu 7 
Novela Zásad pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje  
Královéhradecký kraj zajišťuje v samostatné působnosti zpracování a schvaluje Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací pro své území (PRVK) a to včetně jeho změn a aktualizací. 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.   V souvislosti s legislativní změnou, tj. novelou zákona o VaK č. 
275/2013 Sb., s účinností k 1. 1. 2014, došlo ke změnám v ustanovení § 4 zákona o VaK. Z toho 
důvodu je nutno promítnout změny v ustanovení § 4 zákona o VaK do Zásad pro aktualizaci a 
schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Především se jedná  
o doplnění stávajícího (skutečného) stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod  
a jejich čištění a to v textové i grafické podobě, které se vyhotoví na základě žádosti či 
v souvislosti s projednávanou změnou PRVK. Následně bude doplnění stávajícího stavu PRVK 
projednáno v orgánech Královéhradeckého kraje v souvislosti se změnou PRVK či samostatně. 
Zásady pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 
kraje byly členům výboru rozeslány elektronicky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 26/209/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady pro aktualizaci a schválení 

Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, s účinností k 1. 1. 
2017 
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K bodu 8 
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 2016–2018  
Krajská koncepce EVVO s výhledem do roku 2025, schválená Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 1. 2. 2016, je hlavním strategickým dokumentem v oblasti EVVO 
v Královéhradeckém kraji. Na krajskou koncepci EVVO budou stejně jako doposud navazovat 
akční plány EVVO konkretizující prioritní úkoly na kratší období – zpravidla na tři roky. 
Pravidelně rozpracovávat krajské koncepce EVVO prostřednictvím krajských akčních plánů 
EVVO je doporučeno také ve Státním programu EVVO a environmentálního poradenství. 
Předkládaný Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém 
kraji na léta 2016–2018 rozpracovává v návaznosti na krajskou koncepci EVVO cíle 
v jednotlivých oblastech (legislativní podpora EVVO, ekonomická podpora EVVO, 
institucionální podpora EVVO a aktivity) a opatření k jejich dosažení. Dále stanovuje 
zodpovědné osoby či subjekty a termíny plnění daných dílčích úkolů/cílů. 
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 
2016–2018 byl členům výboru rozeslán elektronicky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 26/210/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Akční plán environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2016–2018 
 

 
K bodu 9 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – III.  
Předmětem je rozdělení investičních dotací obcím na vodohospodářské projekty zařazené 
v zásobníku projektů z uzávěrky příjmů žádostí o dotaci k 31. březnu 2016 z krajského dotačního 
programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“.  
V rámci letošní uzávěrky příjmu žádostí o dotace je evidováno 110 žádostí o dotace v celkové 
výši 131.439.000 Kč.  Komise pro posuzování a vyhodnocování žádostí o podporu ze SFŽP, 
MZe ČR a Královéhradeckého kraje pověřená Radou Královéhradeckého kraje na svém zasedání 
dne 1. 8. 2016 doporučila ve třetím kole rozdělování finanční podpory poskytnout investiční 
dotace obcím v celkové výši 19.704.000 Kč. Ostatní žádosti o dotaci evidované v letošní 
uzávěrce zůstávají v zásobníku pro průběžné vykrývání do konce roku 2016 v závislosti na 
disponibilních zdrojích programu tvořených převážně příjmy z poplatků za odběr podzemních 
vod dle vodního zákona.  
Finanční krytí dotací je zajištěno z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství pro rok 
2016 – kapitálové výdaje ve výši 15.000.000 Kč a prostředky vyčleněné na vodohospodářské 
akce dle vodního zákona ve výši 4.704.000 Kč. 
 
 
Tabulka 1: Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – vodohospodářské akce dle vodního zákona 

žadatel IČ název projektu uznatelné 
náklady návrh dotace 

   (Kč) (Kč) 
Obec Stěžery 00269611 Vodovod Charbuzice 308 550 246 000 

Město Sobotka 00272124 Vodovod Kdanice 257 730 205 000 
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Obec Habřina 00268755 
Rozšíření vodovodu a 
kanalizace v obci Habřina 83 600 66 000 

Obec Samšina 00272078 Vodovod Samšina - Plhov 441 650 300 000 

Obec Olešnice 00269263 Kanalizace Olešnice 15 408 020 3 000 000 

Obec Benátky 00653306 
Benátky - vodovod, k.ú. 
Benátky a Máslojedy 

8 876 601 887 000 

CELKEM  4 704 000 

 
 
Tabulka 2: Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – kapitálové výdaje 

žadatel IČ název projektu uznatelné 
náklady návrh dotace 

   (Kč) (Kč) 
Obec Rokytňany 00578533 Vodovod Rokytňany 379 940 300 000 

Obec Liberk 00275051 Posílení zdroje vody - Liberk 408 208 300 000 

Obec Libotov 00578193 Vodovod Libotov 17 978 054 2 400 000 

Obec Bílá 
Třemešná 

00277673 Tlaková kanalizace Aleje 5 464 241 4 200 000 

Město Nechanice 00269191 Tlaková kanalizace Tůně 7 058 429 4 000 000 

Obec Hřibojedy 00581011 Dostavba vodovodu Hřibojedy 3 207 068 2 400 000 

Obec Káranice 00268917 Káranice - inženýrské sítě RD - 
splašková kanalizace 1 134 925 740 000 

Obec Káranice 00268917 Káranice - inženýrské sítě RD - 
vodovod 949 809 660 000 

CELKEM  15 000 000 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 26/211/2016/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 2016 – III. 
 

 
K bodu 10 
Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  
Předmětem aktualizace pravidel dotačního programu je změna procesu vyplácení investičních 
dotací příjemcům. Doposud byla dotace vyplácena příjemcům jednorázově předem v okamžiku 
zahájení fakturace nákladů spojených s realizací projektu. Nově je navrženo vyplácet dotace 
v průběžných úhradách vždy po předložení účetních dokladů příjemcem prokazujících vznik 
uznatelných nákladů spojených s realizací projektu. Příjemce bude mít možnost žádat o průběžné 
vyplácení dotace během realizace projektu anebo jednorázovou platbu dotace před ukončením 
projektu.   
Navrhované opatření umožní důslednější průběžnou kontrolu plnění projektu a čerpání 
finančních prostředků, výplata dotace bude vázána na okamžik reálné potřeby čerpání této dotace 
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příjemcem rovněž s ohledem na principy hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných 
finančních prostředků. Obdobným způsobem je vyplácena finanční podpora z národních 
dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR nebo Státního fondu životního prostředí ČR. 
Navržená změna je doplněna do čl. VIII., odst. (1) pravidel programu, přičemž přesný formální 
postup vyplácení dotací bude upraven ve smlouvě o poskytnutí dotace. Aktualizovaná pravidla 
budou zveřejněna počínaje dnem jejich schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
s účinností od 13. října 2016. Žádosti o dotaci přijaté před uvedeným datem účinnosti budou 
posuzovány dle původních pravidel.   
Předložený návrh pravidel 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 1. 8. 2016. 
Aktualizovaná Pravidla pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu 
Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění 
odpadních vod“ byla členům výboru rozeslána elektronicky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 26/212/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Pravidel pro poskytování 

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

K bodu 11 
Různé  

- odbor životního prostředí a zemědělství předá členům informaci ohledně vstupenek ke 
kulatému stolu v rámci Královéhradeckých krajských dožínek 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 15,30 hodin jednání ukončil.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

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

…………………………………………. 
                     Ing. Jaroslav Charvát 
                        ověřovatel zápisu 


