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Z á p i s 

 
z 27. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 21. 9. 2016 od 14,00 hodin  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost č. P1.118 
 

Přítomni:  členové výboru (viz prezenční listina) 
 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Přizváni: viz prezenční listina 
   
Program jednání: 
 
  1.  Schválení zápisu z 26. jednání výboru ze dne 17. 8. 2016  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Změna č. 41/2016 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  4.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na 

likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - IV. etapa  
  5.  Poskytnutí investiční dotace obci Jetřichov na následný monitoring akce Jetřichov 

PASA, sanační zásah  
  6.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – IV. 
  7.  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 27. 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 26. jednání výboru ze dne 17. 8. 2016  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 27/213/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 26. jednání výboru ze dne 17. 8. 2016 

 
 
 
 
 
 



 2

K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 27/214/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Václava Ludvíka 

 
K bodu 3 
Změna č. 41/2016 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. 41/2016 obsahuje pět dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: obec Dobré – m. č. Hlinné, město Vrchlabí, město Trutnov – m. č. Babí, 
obec Rudník, m. č. Terezín, obec Rudník - m. č. Arnultovice. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 27/215/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 41/2016 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 4 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhrad ě nákladů vynaložených na likvidaci 
havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - IV. etapa  
Dne 13. 3. 2015 provedl Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ohledání nahlášené 
havarijní situace na vodním toku Úpa ve Svobodě nad Úpou. Havarijní situace spočívala v úniku 
ropných látek do vodního toku v blízkosti čerpací stanice EUROBIT ve Svobodě nad Úpou.  
Z rozpočtu Královéhradeckého kraje byly městu Trutnov poskytnuty finanční prostředky  

• na opatření k nápravě provedené společností DEKONTA, a.s. za období od 20. 3. 2015 do 
1. 9. 2015 (na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
č. ZK/24/1674/2015),  

• na nezbytné sanační práce provedené společností DEKONTA, a.s. v dané lokalitě 
v navazujícím období, a to od 2. 9. 2015 do 31. 12. 2015 (na základě usnesení 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/27/1923/2016), 
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• na nezbytné sanační práce provedené společností DEKONTA, a.s. v dané lokalitě 
v navazujícím období, a to od 1. 1. 2016 do 15. 3. 2016 (na základě usnesení 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/30/2061/2016). 

 
Městský úřad Trutnov, jako vodoprávní úřad, pro další nezbytné sanační práce vybral, na základě 
výběrového řízení, nového dodavatele prací. Tím je společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. 
o. Chrudim. Společnost provedla uložená nápravná opatření a tyto vyúčtovala. Provádění prací 
bylo průběžně odsouhlaseno vodoprávním úřadem ve stavebním deníku. Veškeré fakturované 
práce provedené v období od března 2016 do června 2016 byly průběžně kontrolovány a 
potvrzeny formou zápisů ve stavebním deníku. Dále byla v rámci 12. a 13. kontrolního dne 
provedena rekapitulace provedených prací, včetně předání. 
Sanační práce v lokalitě i nadále pokračují, byť úniky ropných se již prakticky nevyskytují, a to 
především v důsledku realizovaných opatření k nápravě. Událost i nadále šetří na základě trestního 
oznámení Policie České Republiky. Řízení nebylo doposud ukončeno. Doposud se stále 
nepodařilo zjistit původce závadného stavu, hrozí závažné znečištění povrchových vod, a proto je 
nadále postupováno v mezích § 42 odst. 4 vodního zákona. Vodoprávní úřad předpokládá, že 
sanační práce budou ukončeny do 31. 12. 2016. Náklady na opatření činí 158.147 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 27/216/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 158.147 Kč městu Trutnov k úhradě nákladů, které nelze uložit soukromému 
subjektu, vynaložených na financování závadného stavu „Havarijní situace – únik 
ropných látek p.p.č. 726, tok Úpa ř. km. 59,530, k. ú. Svoboda nad Úpou“ 
 

K bodu 5 
Poskytnutí investiční dotace obci Jetřichov na následný monitoring akce Jetřichov PASA, 
sanační zásah  
Postsanační (následný) monitoring na lokalitě Jetřichov-Pasa věcně navazuje na předchozí sanační 
práce, které byly vyvrcholením dlouholeté společné snahy kraje, obce Jetřichov, Ministerstva 
životního prostředí a dalších zainteresovaných stran, o odstranění staré a nebezpečné ekologické 
zátěže (chlorované uhlovodíky, kyanidy a těžké kovy) na hranici naší nejvýznamnější vodárenské 
struktury – Polické pánve. Původcem závadného stavu v oblasti bývalých skládek galvanických kalů 
a obalů od herbicidů byly již zaniklé subjekty.  Vlastní sanační zásah činil 36,5 mil. Kč a byl z 90 % 
financován z Operačního programu Životní prostředí.  Královéhradecký kraj se na sanačních 
pracích podílel 10 %; příjemcem dotací a hlavním koordinátorem sanace byla obec Jetřichov. 
V rámci tohoto zásahu bylo, mimo jiné, vyhloubeno 46 vrtů, prostřednictvím kterých bylo 
z podzemních vod odstraněno cca 1 611 kg chlorovaných uhlovodíků a 719 kg kyanidů. 
S ohledem na termín ukončení sanačního zásahu na lokalitě Jetřichov – Pasa v prosinci 2015, což 
byl také termín ukončení oblasti podpory prioritní osy 4.2 (31. 12. 2015), nemohl být postsanační 
monitoring zahrnut do rozpočtu sanačního zásahu, přestože pravidla operačního programu 
realizací postsanačního monitoringu podmiňují finanční podporu vlastních sanačních prací. 
Neprovedením postsančního monitoringu by se však příjemce dotace (obec Jetřichov), vystavil 
nebezpečí nutnosti vrácení těchto finančních prostředků. Rozpočtové náklady na realizaci 
monitoringu (300.000 Kč + DPH) významně přesahovaly finanční možnosti obce Jetřichov, která 
proto požádala o poskytnutí prostředků Královéhradecký kraj. Na základě následného výběrového 
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řízení byla obcí Jetřichov vybrána k provedení postsanačního monitoringu společnost GEOtest, a. 
s. Postsanační monitoring bude probíhat v letech 2016 a 2017 a výsledná nabídková cena činí 
260.500 Kč bez DPH (315.205 Kč s DPH). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 27/217/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 

315.205 Kč obci Jetřichov na úhradu nákladů projektu „Zpracování následného 
monitoringu akce Jetřichov PASA, sanační zásah“, z rozpočtu kapitoly 02 – životní 
prostředí a zemědělství na rok 2016, z prostředků vyčleněných na vodohospodářské 
akce dle vodního zákona 
 

K bodu 6 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – IV.  
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 6. 9. 
2016 doporučila ve čtvrtém kole rozdělování finanční podpory poskytnout investiční dotace obcím 
v celkové výši 11.893.000 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 – prostředky vyčleněné na vodohospodářské akce dle vodního zákona ve výši 11.893.000 
Kč. 
 
Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – vodohospodářské akce dle vodního zákona 
 
 

žadatel IČ název projektu uznatelné 
náklady 

návrh 
dotace 

doba realizace 
projektu 

   (Kč) (Kč) od do 

Obec Libu ň 00271764 
Rozšíření VDJ a optimalizace 
vodovodní sítě obce Libuň 
 

371 228 297 000 1.7.2016 31.3.2017 

Obec 
Potštejn 00275271 

Nový vrt v areálu vodního 
zdroje obce Potštejn 
 

120 500 96 000 1.5.2016 30.4.2018 

Obec Dobré 00274861 
Posílení zdrojů vodovodu 
Dobré - VDJ Hlinné 
 

1 053 639 700 000 1.10.2016 30.9.2018 

Obec 
Semechnice 00275361 

Rozšíření vodovodu 
Semechnice - Římanský 
kopec 
 

2 388 716 1 700 000 1.8.2016 30.6.2018 

Obec 
Volanice 00272370 

Vodovod Volanice - 3. etapa 
 4 501 027 3 000 000 1.6.2016 31.5.2018 
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Obec Stará 
Paka 00272132 

Stará Paka - dostavba 
kanalizace Pod Hřebčínem 
 

2 560 275 1 500 000 1.5.2016 30.11.2017 

Obec 
Ostrom ěř 00271900 

Dostavba kanalizace 
Ostroměř - 2. etapa 
 

7 079 244 4 600 000 1.1.2016 31.12.2017 

CELKEM  11 893 000   

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování:  
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 27/218/2016/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 – IV. 
 

K bodu 7 
Různé  

- odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací obdržel žádost Nadace dřevo pro život  
o změny v realizaci projektu 15ZPD05-0013 (změna místa konání akce, prodloužení 
termínu realizace projektu do 30.11.2016) 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 27/219/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  p r o j e d n a l  
  žádost Nadace dřevo pro život o změny v realizaci projektu 15ZPD05-0013 

a doporučuje tyto změny schválit 
 

Závěr 
Předseda poděkoval členům výboru pro životní prostředí a zemědělství za účast na jednání výboru 
a za celkovou spolupráci v uplynulém volebním období.  
Jednání bylo ukončeno v 15,30 hodin. 

 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 

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

…………………………………………. 
                      Ing. Václav Ludvík 
                        ověřovatel zápisu 
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