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Z á p i s 

 
z 9. jednání jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 26. 3. 2014 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 8. jednání výboru ze dne 15. 1. 2014  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje za rok 

2012 (ISES, s.r.o.)  
  4.  Informace o způsobech nakládání s odpady a zařízeních na využívání odpadů, přehled 

v Královéhradeckém kraji (Česká asociace odpadového hospodářství)  
  5.  Informace ke „Společnému programu na podporu výměny kotlů“  
  6.  Informace o krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí  

a zemědělství pro rok 2014  
  7.  Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2014  
  8.  Různé  
 
Jednání ve 14,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byl schválen program 9. jednání (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 8. jednání výboru ze dne 15. 1. 2014  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0  
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 9/52/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 8. jednání výboru ze dne 15. 1. 2014 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0  
   Zdržel se   1 
 
  
USNESENÍ 9/53/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Václava Ludvíka 
 
K bodu 3 
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje za rok 2012 
(ISES, s.r.o.)  
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje (POH KHK) se 
každoročně provádí na základě § 43 odst. 11 zákona 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 
(zákon o odpadech) a kraj jej zasílá vždy do 15. listopadu následujícího roku na MŽP.  

Cílem vyhodnocení POH KHK je zjistit stav plnění cílů stanovených v závazné části POH  
v předchozích letech. POH KHK stanovuje ve své závazné části celkem 35 strategických cílů. 

V roce 2012 bylo 16 strategických cílů plněno bez výhrad, 5 plněno s výhradami, 3 cíle se nedaří 
plnit vůbec, 11 cílů nebylo hodnoceno. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 9/54/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k plnění Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje za rok 

2012 
 
K bodu 4 
Informace o způsobech nakládání s odpady a zařízeních na využívání odpadů, přehled  
v Královéhradeckém kraji (Česká asociace odpadového hospodářství)  
 
Prezentace byla zaměřena na zhodnocení aktuální situace v oblasti odpadového hospodářství, 
způsoby nakládání s odpady a zařízení na využívání odpadů, evidence a statistiky 
produkovaných odpadů. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 9/55/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  prezentaci České asociace odpadového hospodářství o způsobech nakládání s odpady 

a zařízeních na využívání odpadů 
 
K bodu 5 
Informace ke „Společnému programu na podporu výměny kotlů“  
 
V rámci 1. rozpočtové úpravy pro rok 2014 je připraven návrh na schválení finančních 
prostředků na realizaci Společného programu na podporu výměny kotlů (ke schválení 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 31. 3. 2014). 
Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů je snížení znečištění ovzduší z malých 
spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá 
paliva. Předpokládaná finanční alokace na realizaci programu v Královéhradeckém kraji činí 20 
mil. Kč, z toho 10 mil. Kč bude pokryto z rozpočtu Královéhradeckého kraje a 10 mil. Kč 
z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. Finanční podpora bude 
poskytována obdobně jako v ostatních krajích fyzickým osobám na výměnu stávajících ručně 
plněných kotlů na tuhá paliva za nové, účinné nízkoemisní tepelné zdroje na tuhá nebo plynná 
paliva v nemovitostech užívaných k bydlení na území Královéhradeckého kraje. Po vzájemném 
odsouhlasení dotačních pravidel a podpisu dohody o společné realizaci programu mezi 
Královéhradeckým krajem a Ministerstvem životního prostředí ČR lze předpokládat v měsíci 
květnu 2014 vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Pravidla programu a text výzvy 
včetně formuláře žádosti o dotaci budou zveřejněny na webových stránkách Královéhradeckého 
kraje a Státního fondu životního prostředí ČR.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 9/56/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci ke "Společnému programu na podporu výměny kotlů" 
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K bodu 6 
Informace o krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí a zemědělství 
pro rok 2014  
 
Krajské dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství byly vyhlášeny v termínu 
27. 1. – 28. 2. 2014. Celková alokace na tuto oblast činí 5.248.600 Kč. Členům výboru byl 
rozeslán přehled podaných žádostí v rámci jednotlivých dotačních programů. V současné době je 
provedena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti došlých žádostí.  
Schválení podpořených žádostí se uskuteční na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
dne 23. 6. 2014. 
Výbor byl požádán oddělením krajských dotací o schválení nového termínu zasedání hodnotící 
komise a to 29. 4. 2014. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 9/57/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí 

a zemědělství pro rok 2014 
II.  s c h v a l u j e  
  změnu termínu zasedání hodnotící komise na 29. 4. 2014 
 
 
K bodu 7 
Soutěž „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2014  
 
Královéhradecký kraj společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.  
a provozovateli zpětného odběru elektrozařízení - ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. realizují 
na základě smluv o partnerství a vzájemné spolupráci projekt „Čistá obec, čisté město, čistý 
kraj“, jehož hlavním cílem je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru 
využitelných složek komunálních a obalových odpadů, zpětného odběru elektrozařízení a rozvoj 
nakládání s odpady směřující k naplnění cílů Plánu odpadového hospodářství 
Královéhradeckého kraje. V rámci uvedené spolupráce je každoročně realizována soutěž pro 
obce Královéhradeckého kraje, která se skládá ze dvou částí: 

1)  „Čistá obec – soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje 2014“ spočívá 
ve vyhodnocení výtěžnosti a efektivity sběru využitelných složek komunálních odpadů, 
nebezpečných odpadů a elektrozařízení v obcích za kalendářní rok 2014.  
  

2) „Čistý kraj – podpora realizace investic 2014“ – tato část je zaměřena na realizaci systémů 
sběru a nakládání s komunálními odpady v obcích k naplnění prioritních cílů Plánu 
odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje.   

 

Návrh pravidel a hodnocení obou částí soutěže provádí pracovní skupina projektu „Čistá obec, 
čisté město, čistý kraj“ složená ze zástupců partnerů projektu. Návrhy na ocenění vítězů z první 
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části soutěže a na poskytnutí finanční podpory nejlepším projektům z druhé části soutěže budou 
předloženy ke schválení orgánům Královéhradeckého kraje.   
V rámci stanovené kategorizace obcí zapojených v soutěži v třídění odpadů podle počtu obyvatel 
byl vznesen požadavek na případnou úpravu kategorie účastníků nad 2000 obyvatel, která se jeví 
příliš široká pro objektivní porovnání dosažených výsledků mezi obcemi výrazně rozdílných 
velikostí.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 9/58/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit pravidla soutěže "Čistá obec, čisté 

město, čistý kraj" pro rok 2014 
 
K bodu 8 
Různé  
 
Termín příštího jednání výboru:  
 
16. 4. 2014 - Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy - budova zámku. 
Pro zájemce exkurze od 13, 00 hodin, od 14, 00 hodin jednání výboru dle programu  
(bude upřesněno pozvánkou). 
 
 
 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 16,30 hodin jednání ukončil.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

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

…………………………………………. 
                        Ing. Václav Ludvík 

    ověřovatel zápisu 


