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Z á p i s 

 
z 25. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 25. 5. 2016 od 13,00 hodin  

ZOO Dvůr Králové nad Labem 
 

Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina) 
 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Přizváni: viz prezenční listina 

 
Program jednání: 
 
 
  1.  Schválení zápisu z 24. jednání výboru ze dne 13. 4. 2016  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Prominutí vrácení dotace Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko v likvidaci  
  4.  Prominutí vrácení dotace městu Vamberk dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04839  
  5.  Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy  

a ostatních přítoků Odry (přizván zástupce státního podniku Povodí Labe)  
  6.  Dotační strategie KHK 2017 – 2020 (odbor RG)  
  7.  Statut dotačního fondu KHK 2016, Zásady pro poskytování dotací z fondu KHK 2016 

(odbor RG)  
  8.  Výsledky hodnotící komise – hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních 

programů 16ZPD (odbor RG)  
  9.  Dotační programy dotační oblasti „Životní prostředí a zemědělství“ pro poskytování 

dotací v roce 2017 (odbor RG)  
  10.  Dotace na individuální účel (odbor RG)  
  11.  Problematika dotace poskytnuté obci Dobré (odbor RG)  
  12.  Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů 

projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“  
  13.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na 

likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - III. etapa  
  14.  Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů „Čistá obec“ za rok 2015  
  15.  Finanční podpora obcím v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 

2016  
  16.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – II.  
  17.  Různé  
 
 
Jednání bylo zahájeno v 13,00 hodin, členy výboru přivítal zástupce zoologické zahrady, dále 
jednání řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byl schválen program 25. jednání (13 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (13 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
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K bodu 1 
Schválení zápisu z 24. jednání výboru ze dne 13. 4. 2016  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/187/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 24. jednání výboru ze dne 13. 4. 2016 

 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 25/188/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Lenku Fialovou, DiS. 

 
 
K bodu 3 
Prominutí vrácení dotace Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko v likvidaci  
Problematikou prominutí vrácení dotace ve výši 700.000 Kč Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko 
v likvidaci se výbor zabýval na svém minulém jednání dne 13. 4. 2016. Původní usnesení však rada 
kraje nedoporučila dne 18. 4. 2016 ke schválení zastupitelstvu s tím, že ve zdůvodnění chybí 
informace, jak konkrétně bude naloženo s předmětem dotace (traktor s čelním nakladačem) po 
zániku likvidovaného svazku. Uvedený bod byl po následných konzultacích se zástupcem 
likvidovaného svazku dopracován o požadované náležitosti a je znovu předkládán ke schválení 
orgánům kraje. Souběžně s navrhovaným prominutím vrácení dotace je doporučeno v rámci 
likvidace svazku převést předmět dotace na společnost ODEKO s.r.o. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti   0 
         Zdržel se  1 
 
USNESENÍ 25/189/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 
 1. Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko v likvidaci prominutí vrácení dotace 
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poskytnuté dle smlouvy č. 3155/2012 ve výši 700.000 Kč na projekt nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady 
 

 2. převod vlastnictví předmětu dotace na společnost ODEKO s.r.o. 
 

 3. smluvně zajistit udržitelnost projektu 
 

 
K bodu 4 
Prominutí vrácení dotace městu Vamberk dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04839  
Jednání výboru se zúčastnil starosta města Vamberk a tajemník Městského úřadu Vamberk. 
Předmětem je prominutí vrácení investiční dotace ve výši 295.000 Kč městu Vamberk poskytnuté 
na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 22. 6. 2015 na zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Vamberk – intenzifikace ČOV“. Kontrolou závěrečného 
vyúčtování projektu bylo zjištěno pozdní zaúčtování části nákladů projektu oproti závaznému 
termínu dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04839, čímž dále došlo k pozdnímu předání 
závěrečné zprávy a vyúčtování projektu poskytovateli oproti závaznému termínu dle smlouvy. Za 
toto porušení je podle čl. VI., odst. 5a) dotační smlouvy stanoven příjemci odvod ve výši 100 % 
dotace. Příjemce dotace požádal dne 15. 4. 2016 orgány Královéhradeckého kraje o prominutí 
uvedeného odvodu ve výši 295.000 Kč v důsledku neúmyslného pochybení a administrativní chyby 
ze strany příjemce. Dotace poskytnutá městu Vamberk byla plně využita k deklarovanému účelu 
stanovenému dotační smlouvou. Předmětný projekt byl řádně vypracován a předán.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/190/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit městu Vamberk prominutí vrácení 

dotace ve výši 295.000 Kč na projekt s názvem „Vamberk – intenzifikace ČOV“ 
 

 
K bodu 5 
Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních 
přítoků Odry (přizván zástupce státního podniku Povodí Labe)  
Plánování v oblasti vod je koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jehož účelem je vymezit  
a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy -  ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení 
nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného využívání vodních zdrojů, zejména pro účely 
zásobování obyvatel pitnou vodou. V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány 
mezinárodních povodí, plány národních povodí, plány dílčích povodí a plány pro zvládání 
povodňových rizik. Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní 
plánování a vodoprávní řízení.  Území Královéhradeckého kraje zasahuje do dílčího povodí 
Horního a středního Labe a dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Zástupce státního 
podniku Povodí Labe seznámil členy výboru s návrhy Plánu dílčího povodí Horního a středního 
Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy. Plány jsou zároveň k dispozici na internetových 
stránkách Královéhradeckého kraje: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv-
prostredi-zemedelstvi/planovani-vod/navh-planu-dilciho-povodi-horniho-s-stredniho-labe-a-
luzicke-nisy-a-ostatnich-pritoku-odry-90962/ 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti   0 
         Zdržel se  0  
 
USNESENÍ 25/191/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Plán dílčího povodí Horního 

a středního Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 
 

 
K bodu 6 
Dotační strategie KHK 2017 – 2020  
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 představuje střednědobý dokument 
Královéhradeckého kraje vymezující tematické oblasti, ve kterých kraj hodlá finančně podporovat 
realizování projektů směřujících k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 
2020. Dotační strategie kraje byla vytvořena ve spolupráci s věcně příslušnými odbory Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje a směřuje k efektivnímu a účelnému vykládání peněžních 
prostředků krajem při využití zkušeností získaných při poskytování dotací v souladu s Dotační 
strategií Královéhradeckého kraje 2014 – 2016.  

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/192/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dotační strategii Královéhradeckého 

kraje 2017 - 2020 
 

 
K bodu 7 
Statut dotačního fondu KHK 2016, Zásady pro poskytování dotací z fondu KHK  
Dotační fond Královéhradeckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje ze dne 14. června 2012, č. ZK/28/2011/2012, jako trvalý účelový peněžní fond 
Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  Nedílnou součástí Statutu dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje jsou Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje. Dokumenty Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje byly členům výboru rozeslány elektronicky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
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USNESENÍ 25/193/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit znění Statutu dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje a Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje 
 

 
K bodu 8 
Výsledky hodnotící komise – hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních programů 
16ZPD  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1712/2015 ze dne 7. 12. 2015 byly 
schváleny podmínky krajských dotačních programů pro oblast životního prostředí a zemědělství 
s lhůtou pro podávání žádostí o dotaci od 5. 2. 2016 do 24. 3. 2016.  
 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství v roce 2016: 
16ZPD01 Protipovodňová ochrana 
16ZPD02 Obnova a technické zajištění stávajících návesních rybníčků 
16ZPD03 Nakládání s odpady a ochrana ovzduší  
16ZPD04 Ochrana přírody a krajiny 
16ZPD05 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
16ZPD06 Včelařství 
16ZPD07 Propagace životního prostředí a zemědělství 
16ZPD08 Podpora prodeje ze dvora 
 
Přijato bylo celkem 169 žádostí s celkovým požadavkem na dotace ve výši 15,78 mil. Kč. Alokace 
vyčleněná pro tento dotační program je ve výši 6,825 mil. Kč. 
Hodnotící komise proběhla dne 18. 5. 2016 a navrhla ke schválení seznam doporučených žádostí  
a výši finanční podpory na jednotlivé projekty (viz příloha zápisu). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/194/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh hodnotící komise na poskytnutí dotací v krajských dotačních programech 

v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2016 
 

 
K bodu 9 
Dotační programy dotační oblasti „Životní prostředí a zemědělství“ pro poskytování dotací  
v roce 2017  
Členům výboru byl oddělením krajských dotací předložen návrh podmínek dotačních programů  
v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2017. U všech dotačních programů byly oproti 
roku 2016 provedeny drobné změny - zavádí se pojem podpořitelné výdaje, z osobních výdajů jsou 
vyčleněny položky na administraci žádosti, je preferován elektronický způsob podávání žádostí  
a příloh. 
Dále byly po dohodě s odborem životního prostředí a zemědělství navrženy další změny 
v některých programech: 
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1) program 02 na návesní rybníčky omezuje žadatele, kteří čerpají podporu z Programu obnovy 

venkova na požární nádrže; je navrženo kritérium zohledňující velikost obce (vzhledem 
k alokaci prostředků je podpora pro velká města neúměrná) 

2) u programu 03 na odpady bylo navrženo snížení maximální částky, vzhledem k alokované 
částce neúměrně vysoké; v účelu zdůrazňujeme použití na předcházení vzniku odpadů nebo 
snižování jejich množství; je navrženo nové kritérium hodnotící přínos pro ochranu 
životního prostředí 

3) program 05 na EVVO je rozdělen na dva základní účely, s doporučeným poměrem rozdělení 
alokované částky a přizpůsobenými specifickými kritérii pro každý účel; je navrženo snížení 
max. procentního podílu osobních výdajů na projektu 

4) u programu 06 na včelařství bylo navrženo doplnění o povinnosti pro včelařská sdružení, 
týkající se údajů o účastnících projektu (nyní často obcházeno ustanovení o min. praxi 
žadatele) a navrženo snížení zvýhodnění max. částky pro sdružení oproti jednotlivcům 
(v roce 2016 byla max. částka pro sdružení 150.000 Kč, pro rok 2017 navrženo 100.000 
Kč); navrženo také upravit hodnocení ve prospěch projektů s větším dopadem na životní 
prostředí a projekty řešící preventivní opatření proti chorobám 

 
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajských dotačních programů pro oblast životního prostředí  
a zemědělství je navržena od 6. 2. 2017 do 24. 3. 2017.  
 
Ing. Charvát podal návrh, aby u programu 06 na včelařství byla pro rok 2017 zachována maximální 
výše dotace 150.000 Kč pro sdružení, která mají v náplni činnosti včelařství. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro   5 
         Proti   2 
         Zdržel se  6 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 25/195/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit krajské dotační programy v oblasti 

životního prostředí a zemědělství pro rok 2017 
 

 
K bodu 10 
Dotace na individuální účel  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje byly 
výboru předloženy k projednání dvě žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na individuální účel: 

1) žadatel: Český svaz včelařů, okresní organizace Jičín 
projekt: Vyšetření moru včelího plodu v okrese Jičín 
částka: 147.150 Kč 
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2) žadatel: Český svaz včelařů, okresní organizace Hradec Králové 
projekt: Vyšetření moru včelího plodu v okrese Hradec Králové 
částka: 150.000 Kč 
 

Finanční prostředky budou na projekty uvolněny v rámci 2. změny rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2016. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/196/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální 

účel pro okresní organizace Českého svazu včelařů v okresech Jičín a Hradec Králové 
 

 
K bodu 11 
Problematika dotace poskytnuté obci Dobré  
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. Projekt byl ukončen v listopadu 2015 a následně vytipován ke kontrole, v rámci které 
bylo zjištěno více pochybení.  První pochybení je formálního rázu a objevuje se u většího počtu 
příjemců. Jedná se o nezveřejnění smlouvy s dodavatelem, za což je smluvně vyměřená sankce ve 
výši 100% poskytnuté dotace (+příslušné penále za dobu od porušení do uhrazení odvodu). 
V obdobných případech bylo ve výborech doporučováno a následně zastupitelstvem kraje 
promíjeno 95% nařízeného odvodu a celé penále. Závažnějším věcným problémem je, že projekt 
nebyl realizován zcela dle popisu uvedeného v žádosti. Některé stavební úpravy jsou v rozporu 
s tím, co bylo deklarováno. Přestože byl projekt ukončen a vyúčtován, není dokončena úprava okolí 
nádrže a navíc je na ni požadována další dotace z programu obnovy venkova. Projekt byl navíc 
realizován na základě územního rozhodnutí z roku 2009, žádné další povolení stavebního nebo 
vodoprávního úřadu vydáno nebylo. 
  
Obec Dobré nyní žádá o: 
1) prominutí odvodu za nezveřejnění smlouvy  
2) dodatečné schválení provedených úprav nádrže 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/197/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit obci Dobré ve věci projektu 

č. 14ZPD02-0017 prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně 
(nezveřejnění smlouvy s dodavatelem) ve výši 95% nařízeného odvodu a příslušné 
penále v plné výši 
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II.  n e d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit obci Dobré ve věci projektu č. 

14ZPD02-0017 dodatečné schválení změn v realizaci projektu, neboť jsou v přímém 
rozporu s údaji v žádosti o dotaci a smyslem projektu 
 

 
K bodu 12 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na kofinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů 
projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“  
Projekt „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ je plánovaným završením 
dlouholetých snah o odstranění zdejší závažné ekologické zátěže a navazuje na projekt probíhající   
v letech 2012 - 2015 pod názvem „Stará ekologická zátěž - Doprůzkum znečištění“. 
Projekt „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ je novým projektem v podobě 
sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethyleny metodou biologické reduktivní 
dehalogenace (BRD) pomocí mlékárenské syrovátky. Součástí projektu je likvidace vybraných 
stávajících vrtů (35 ks), které se z geologického hlediska ukázaly pro sanaci jako nevhodné. Po 
ukončení sanace bude nezávislou firmou vypracována aktualizovaná analýza rizik, která stanoví 
následná opatření. Pokud bude dosaženo sanačních limitů, stanovených v souladu s platnými 
sanačními limity pro aktivní sanační práce (PCE 1 500 μg/l; TCE 150 μg/l), přejde se k následnému 
dvouletému postsanačnímu monitoringu, který bude prováděn přibližně ve 20 objektech. Po 
ukončení sanace i monitoringu se předpokládá likvidace všech vybudovaných hydrogeologických 
objektů. 
Celková cena projektovaných prací činí 12.539.830,16 Kč s DPH a zahrnuje instalaci vrtaného 
drénu, vybudování mělkých monitorovacích vrtů, vybavení stávající zpevněné plochy 
technologického centra zařízením potřebným pro aplikaci syrovátky a po ukončení prací i jeho 
odklizení. Cena rovněž zahrnuje nákup a aplikaci syrovátky, supervizi, sled, řízení a vyhodnocení 
realizovaných prací. Do ceny je zahrnut i dvouletý postsanační monitoring a následná likvidace 
všech nepotřebných objektů (vrtů i drénů). Královéhradecký kraj byl požádán o povinné 
kofinancování projektu ve výši 15% ze způsobilých nákladů projektu a dále neuznatelné náklady 
projektu, tedy takové náklady, které jsou pro poskytovatele dotace v rámci Operačního programu 
Životní prostředí nezpůsobilé pro získání podpory. Celková předpokládaná výše nákladů pro 
Královéhradecký kraj v průběhu trvání projektu (2016 – 2023) činí 2.500.000 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/198/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 2.500.000 Kč městu Nové Město nad Metují na kofinancování a úhradu 
nezpůsobilých výdajů projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, 
I. etapa“, z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství 
 

 
K bodu 13 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci 
havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - III. 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 
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ropných látek do vodního toku v blízkosti čerpací stanice EUROBIT ve Svobodě nad Úpou. Městu 
Trutnov byly z rozpočtu Královéhradeckého kraje poskytnuty finanční prostředky na sanační práce 
provedené v období od 20. 3. 2015 do 1. 9. 2015 na základě usnesení Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje č. ZK/24/1674/2015, na 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. 
Město Trutnov dopisem ze dne 25. 4. 2016 požádalo o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje ve výši 327.690 Kč na nezbytné sanační práce provedené společností 
DEKONTA, a.s. v dané lokalitě v dalším navazujícím období, a to od 1. 1. 2016 do 15. 3. 2016. 
Sanační práce v lokalitě i nadále pokračují, byť úniky ropných látek 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.  
Sanační práce na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu, kterým společnosti DEKONTA, a.s. 
podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona vodoprávní úřad uložil provedení opatření k nápravě 
závadného stavu, byly k 15. 3. 2016 ukončeny. Městský úřad Trutnov, jako vodoprávní úřad, pro 
další nezbytné sanační práce vybral, na základě výběrového řízení, nového dodavatele prací, 
společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/199/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 327.690 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 14 
Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů „Čistá obec“ za rok 2015  
Předmětem je poskytnutí finančních darů obcím Královéhradeckého kraje v rámci soutěže v třídění 
odpadů „Čistá obec 2015“ vyhlášené na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
č. ZK/20/1327/2015 ze dne 30. 3. 2015, spočívající ve vyhodnocení výtěžnosti a efektivity sběru 
využitelných složek komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, elektrozařízení a bioodpadů 
v obcích za kalendářní rok 2015. 
Pracovní skupina složená ze zástupců partnerů tohoto projektu na základě zpracování výsledků 
navrhla rozdělení finančních darů vítězům v jednotlivých kategoriích. Finanční dary obcím budou 
poskytnuty prostřednictvím darovací smlouvy.    
  
 
 
Kategorie Vítěz Finanční dar (Kč) 
obce do 300 obyvatel 1. místo – Obec Malá Úpa  100 000 

2. místo – Obec Říčky v Orlických horách 70 000 
3. místo – Obec Dolní Lochov 40 000 

obce 301 -  2000 obyvatel 1. místo – Město Pec pod Sněžkou 100 000 
2. místo – Město Špindlerův Mlýn 70 000 
3. místo – Městys Černý Důl 40 000 
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Obce nad 2000 obyvatel 1. místo – Město Solnice 100 000 
2. místo – Město Svoboda nad Úpou 70 000 
3. místo – Město Nová Paka 40 000 

Ocenění – skokan roku Obec Kocbeře 30 000 
Ocenění – absolutní vítěz Obec Malá Úpa 30 000 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/200/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančních darů obcím za 

umístění v soutěži „Čistá obec“ za rok 2015 v celkové výši 690.000 Kč, z rozpočtu 
kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2016 – běžné výdaje 
 

 
K bodu 15 
Finanční podpora obcím v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2016  
Předmětem je poskytnutí účelové finanční podpory obcím Královéhradeckého kraje na zajištění 
plnění povinností v oblasti odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a kovů dle pravidel 
projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2016 schválených Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje č. ZK/27/1925/2016 dne 21. 3. 2016. Pracovní skupina složená ze zástupců 
partnerů tohoto projektu provedla dne 19. 5. 2016 vyhodnocení přijatých žádostí o dotaci  
a předložila návrh na poskytnutí dotací obcím na projekty v celkové výši 910.000 Kč. 
 

žadatel název projektu popis návrh 
dotace Kč 

z toho dotace 

investiční neinvestiční 
Obec Čermná Nakládání s BRKO v 

Čermné 
1 ks kontejner 10 m3, 1 ks kontejner 6,5 
m3, štěpkovač ke shromažďování, 
zpracování bioodpadu a shromažďování 
kovového odpadu z území obce  

100 000 100 000  

Obec Krchleby Kontejnery na kovy a 
bioodpady pro obec 
Krchleby 

1 ks kontejner 13 m3 otevřený, 1 ks 
kontejner zastřešený 13 m3 ke 
shromažďování bioodpadu a kovového 
odpadu z území obce 

74 000 74 000  

Obec Libošovice Nákup kontejnerů na 
BRO a štěpkovač 

4 ks kontejner 1,1 m3, štěpkovač ke 
shromažďování a zpracování bioodpadu z 
území obce vč. místních částí  

56 000 56 000  

Obec Horní Kalná Pořízení kontejnerů na 
bioodpady a kovy 

kontejner 1,1 m3, 2 ks kontejnery AVIA 6 
m3, 5 m3 ke shromažďování bioodpadu a 
kovového odpadu z území obce 

77 000 42 000 35 000 

Obec Ohnišov Úklid a využití 
biologicky 
rozložitelného odpadu 

třístranný sklápěný návěs za traktor 3 m3 
ke shromažďování bioodpadu z území obce  

95 000 95 000  

Obec Výrava Pořízení 
velkoobjemového 
kontejneru na bioodpad 

kontejner 10 m3 ke shromažďování 
bioodpadu z území obce 

35 000 35 000  

Obec Bačetín Popelnice na kovy 8 ks nádob 240 l ke shromažďování 
kovového odpadu v obci 

14 000  14 000 
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Obec Vidochov Nákup kontejnerů na 
biologicky rozložitelný 
odpad 

2 ks kontejner 12 m3 ke shromažďování 
bioodpadu z území obce 

84 000 84 000  

Obec Lejšovka Nákup komunální 
techniky pro odpadové 
hospodářství obce 

kontejner s výklopným dnem 1,5 m3, drtič 
dřevní hmoty ke shromažďování a 
zpracování bioodpadu z území obce 

88 000 59 000 29 000 

Obec Horní 
Radechová 

Nákup komunální 
techniky pro odpadové 
hospodářství obce 

3 ks vanový kontejner 10 m3, 1 ks vanový 
kontejner 3 m3 ke shromažďování 
bioodpadu z území obce  

100 000 79 000 21 000 

Obec Šárovcova 
Lhota 

Drtič dřeva mobilní drtič ke zpracování dřevní hmoty v 
návaznosti na kontejner ve vlastnictví obce 
připravený na shromažďování bioodpadu 

   78 000 78 000  

Obec Jeřice Kontejner AVIA 
otevřený pro 
shromažďování 
biologicky 
rozložitelného odpadu 

kontejner AVIA otevřený ke shromažďování 
bioodpadu z území obce 

44 000 44 000  

Obec Bukovice Nákup 
velkoobjemových 
kontejnerů 

2 ks kontejner 11 m3 ke shromažďování 
bioodpadu z území obce 

65 000 65 000  

CELKEM     910 000 811 000 99 000 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/201/2016/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových dotací obcím 

na zajištění plnění povinností v oblasti odděleného sběru biologicky rozložitelných 
odpadů a kovů v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2016 
v celkové výši 910.000 Kč (811.000 Kč investiční, 99.000 Kč neinvestiční) 
 

 
K bodu 16 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – II.  
Předmětem je poskytnutí 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“ 
prováděného na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/12/689/2014 
ze dne 3. 2. 2014. 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 16. 5. 2016 doporučila poskytnout investiční dotace na vodohospodářské projekty 
obcím v celkové výši 19.500.000 Kč. Ostatní žádosti o dotaci evidované v letošní uzávěrce 
zůstávají v zásobníku pro průběžné vykrývání v roce 2016 v závislosti na disponibilních zdrojích 
programu tvořených převážně průběžnými příjmy z poplatků za odběr podzemních vod dle vodního 
zákona.  
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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 Orlické 
Záhoří 

00275
204 

Prodloužení vodovodu Orlické 
Záhoří 162 866 125 000 1. 6. 2016 31. 5. 2017 

Obec 
Semechnice 

00275
361 

Rozšíření vodovodu Semechnice 
- Římanský kopec 150 040 120 000 1. 3. 2016 30. 6. 2017 

Obec Libuň 00271
764 

ATS a prodloužení vodovodu 
Svatý Petr 116 523 90 000 1. 2. 2016 30. 6. 2017 

Obec Horní 
Brusnice 

00581
038 

Dostavba vodovodu Horní 
Brusnice 249 502 190 000 1. 4. 2016 30. 4. 2017 

Obec Královec 47465
549 

Změna stavební a technologické 
části vodojemu pro obec 
Královec 

247 687 195 000 1. 5. 2016 30. 4. 2018 

Obec Bílá 
Třemešná 

00277
673 Vodovod v obci Bílá Třemešná 357 800 280 000 1. 5. 2016 30. 4. 2018 

Obec České 
Meziříčí 

00274
810 

Splašková kanalizace v ul. 
Osvobození, České Meziříčí 2 441 276 1 500 000 1. 4. 2016 30. 6. 2017 

Obec Dětenice 00271
471 

Vodovod Dětenice - Osenice - 
řad PE 110 a úpravna vody se 
skladem a dílnou 

1 954 966 1 000 000 1. 5. 2016 30. 6. 2017 

Obec 
Doubravice 

00580
759 Dostavba obecního vodovodu 2 871 962 1 800 000 1. 6. 2016 30. 9. 2017 

Obec Káranice 00268
917 

Splašková kanalizace Káranice - 
2. etapa 4 866 843 3 200 000 1. 

10.2016 30. 9. 2018 

Obec Údrnice 00170
551 Vodovod Údrnice 8 883 814 600 000 1. 

10.2015 30. 6. 2017 

Obec Milovice 
u Hořic 

00578
444 

Oprava části kanalizace obce 
Milovice u Hořic 536 780 400 000 1. 4. 2016 30. 6. 2017 

CELKEM 9 500 000   
 
 
Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – kapitálové výdaje 

žadatel IČ název projektu uznatelné 
náklady 

návrh 
dotace 

doba realizace 
projektu 

   (Kč) (Kč) od do 
Obec 
Suchovršice 

00580
775 Suchovršice, Lhotka - vodovod 3 460 842 2 200 000 1. 5. 

2016 31. 7. 2017 

Obec Bílá 
Třemešná 

00277
673 Vodovod Aleje 5 374 685 3 500 000 1. 5. 

2016 30. 4. 2018 

Obec Češov 00271
462 

Vodovod Češov - Liběšice - 2. 
etapa 5 892 322 3 800 000 1. 7. 

2016 30. 6. 2018 

Obec Budčeves 00578
266 Vodovod Budčeves 6 979 847 500 000 1. 5. 

2016 
31. 10. 
2017 

CELKEM 10 000 000   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 25/202/2016/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 – II. 
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K bodu 17 
Různé  
 

- termín příštího jednání výboru:  17. 8. 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. Pro 
zájemce pak následovala prohlídka zoologické zahrady. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

…………………………………………. 
                        Lenka Fialová, DiS. 
                        ověřovatelka zápisu 


