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Z á p i s 

 
z 19. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 26. 8. 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 18. jednání výboru ze dne 27. 5. 2015  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Dodatečné poskytnutí dotací z krajských programů v oblasti životního prostředí  

a zemědělství  
  4.  Změny v poskytnutých dotacích v oblasti životního prostředí a zemědělství  
  5.  Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2016  
  6.  Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na kofinancování akce „Analýza rizik potenciálních 

zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj v Lázních Bělohrad“  
  7.  Informace k Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje  
  8.  Prominutí vrácení části dotace obci Čermná nad Orlicí  
  9.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – III.  
  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 19. jednání (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 18. jednání výboru ze dne 27. 5. 2015  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 19/130/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 18. jednání výboru ze dne 27. 5. 2015 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 19/131/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Jiřího Zváru 

 
K bodu 3 
Dodatečné poskytnutí dotací z krajských programů v oblasti životního prostředí  
a zemědělství  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 22. 6. 2015 bylo schváleno poskytnutí 
dotací žadatelům v dotační oblasti životního prostředí a zemědělství.  
Ve dvou případech bylo přijetí dotace odmítnuto. Jedná se o dotaci ve výši 61.000 pro obec 
Holovousy na kompostéry do domácností a dotaci ve výši 354.000 na obnovu vodní nádrže 
v obci Výrava. 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z dotačního fondu KHK bylo odborem RG 
navrženo nevyplacené prostředky použít pro žadatele, kteří dosáhli vysokého bodového 
hodnocení, ale nebyli podpořeni z důvodu nedostatečné alokace prostředků v dotační oblasti ŽP:  
 
14ZPD06 – Praktická péče přírodní prostředí, zdroje a produkty 
14ZPD06-0050 žadatel Diana Pavlisová, projekt „Rozšíření včelstev“, požadavek dotace 70.000 
Kč, celkové náklady 222.200 Kč, návrh poskytnutí dotace ve výší 30.000 Kč 

14ZPD05 –  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
14ZPD05-0013 žadatel Nadace dřevo pro život, projekt „Do lesa s lesníkem“, požadavek dotace 
59.000 Kč, celkové náklady 177.320 Kč, návrh poskytnutí dotace ve výší 31.000 Kč 
14ZPD02 – Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží  
14ZPD02-0003 žadatel město Hronov, projekt „Udržovací práce na vodní nádrži na vodním toku 
Rokytník“, požadavek dotace 385.123 Kč, celkové náklady 550.177 Kč, návrh poskytnutí 
dotace ve výši 354.000 Kč 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti               0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 19/132/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatečné poskytnutí dotací 

z krajských programů v oblasti životního prostředí a zemědělství dle důvodové zprávy 
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K bodu 4 
Změny v poskytnutých dotacích v oblasti životního prostředí a zemědělství  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 22. 6. 2015 bylo schváleno poskytnutí 
dotací žadatelům v dotační oblasti životního prostředí a zemědělství. Ve dvou  případech byla 
podána žádost o změnu termínů realizace.  
Vzhledem k tomu, že smlouvy o poskytnutí dotace nejsou dosud uzavřeny, lze využít možnost  
i nového schvalovacího procesu a žadatelům se změnami vyhovět. Nově uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy budou změněny v článku III., odst. 1. 
O další změny termínů realizace a charakteru části dotace požádali dva příjemci dotací ve 
víceletých programech, které byly schváleny usnesením č. ZK/15/909/2014 ze dne 23. 6. 2014: 
 
14ZPD05 –  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
14ZPD05-0025 žadatel městys Pecka, změna doby realizace z 1. 4. 2014 – 30. 9. 2015 na  
1. 4. 2014 - do 31. 10. 2015, změna charakteru části dotace ve výši 68.461 z investiční na 
neinvestiční 

14ZPD01 – Protipovodňová ochrana 
14ZPD01-0001 žadatel obec Dolní Kalná, změna doby realizace z 1. 5. 2014 – 31. 10. 2015 na  
1. 5. 2014 - 31. 12. 2015 

15ZPD03 – Nakládání s odpady a ochrana ovzduší 
15ZPD03-0020 žadatel obec Všestary, změna doby realizace z 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 na  
1. 1. 2015 – 31. 12. 2016 

15ZPD05 – Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
15ZPD05-0026 žadatel ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, změna doby realizace z 1. 7. 2015 –  
30. 11. 2016 na 1. 3. 2015 – 31. 8. 2016 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 19/133/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Výbor pro životní prostředí a zemědělství doporučuje Zastupitelstvu 

Královéhradeckého kraje schválit předložené změny v projektech dle důvodové 
zprávy 
 

K bodu 5 
Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2016  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. ZK/12/688/2014 dne 3. 2. 2014 
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly 
jejich využití pro rok 2015. Vzhledem k tomu, že platnost těchto pravidel je do 31. 12. 2015, 
byla výboru předložena nová pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích platná pro rok 2016. 
Při přípravě nových pravidel bylo vycházeno z platných pravidel pro rok 2015, z připravovaného 
návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 a zákona č. 24/2015 Sb., kterým došlo 
ke změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
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Zákon o rozpočtovém určení nově definuje náležitosti, které žadatel musí uvést v žádosti o 
poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje a také uvádí podstatné náležitosti smlouvy o poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu kraje. Z toho důvodu jsou úpravy nových pravidel navrhovány pouze 
v části III. bod 1) závazných pravidel. Konkrétně se jedná o identifikaci právnické osoby a doby 
plnění příspěvku (zahájení a ukončení prací). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 19/134/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Závazná pravidla pro poskytování 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití na rok 
2016 
 

K bodu 6 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na kofinancování akce „Analýza rizik potenciálních 
zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj v Lázních Bělohrad“  
V roce 2013 prověřovala Česká inspekce životního prostředí informace obyvatel Lázní Bělohrad  
o existenci starých černých skládek s podezřením, že na ně v 70. a 80. letech minulého století 
byly vyváženy i nebezpečné průmyslové odpady včetně kalírenských solí s obsahem kyanidů.   
V případě průsaků výluhových vod z těchto skládek by mohl být ohrožen m.j. i vodní zdroj 
JASAN využívaný jednak k hromadnému zásobování obyvatelstva (Vodohospodářská  
a obchodní společnost Jičín) a jednak k lázeňským účelům. Za účelem ochránění tohoto vodního 
zdroje zde v minulosti byla provedena rozsáhlá sanace nesaturované zóny v závodě DEPRAG  
(dřívější NAREX). ČIŽP svá šetření uzavřela doporučením městu Lázně Bělohrad provést 
průzkum těles skládek, který by přítomnost nebezpečných látek buď potvrdil anebo vyvrátil. Na 
základě tohoto doporučení podalo město Lázně Bělohrad v roce 2014 žádost o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí. Dotace z operačního programu byla městu Lázně 
Bělohrad poskytnuta. Ve výběrovém řízení byl městem Lázně Bělohrad vybrán zhotovitel 
(Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.), se kterým byla v září 2014 podepsána příslušná smlouva 
o dílo, jejímž předmětem je „Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících 
významný vodárenský zdroj v Lázních Bělohrad“.  
 
Souhrn celkových finančních zdrojů projektu činí dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP 
2.226.512,24 Kč, z toho povinné kofinancování (vlastní zdroje účastníka) činí 222.651,44 Kč. 
Dopisem ze dne 28. 4. 2015 požádalo město Lázně Bělohrad kraj o poskytnutí neinvestiční 
dotace na toto kofinancování; 18. 5. 2015 pak byla žádost projednána se zástupci kraje, starostou 
města Lázně Bělohrad a zástupcem dodavatelské společnosti.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 19/135/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 222.652 Kč městu Lázně Bělohrad na kofinancování projektu „Analýza rizik 
potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj v Lázních 
Bělohrad“, z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2015 
 

K bodu 7 
Informace k Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje  
Členové výboru shlédli prezentaci o průběhu zpracování Plánu odpadového hospodářství 
Královéhradeckého kraje (POH):  

– Výběrové řízení, vysoutěžená cena (689 700,- vč. DPH) 
– Legislativní rámec (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 
– Časový průběh zpracování POH (Dle zákona o odpadech je kraj povinen zpracovat  

a schválit  návrh POH do 30. 6. 2016. Národní program plánů odpadového hospodářství 
(https://www.sfzp.cz/sekce/784/plany-odpadoveho-hospodarstvi/) -zpracování a schválení 
POH krajů a vydání jejich závazných částí obecně závaznými vyhláškami do 12 měsíců 
od účinnosti nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR, nejpozději však do  29. 
února 2016) 

– Řídící tým (Řídící tým je složen ze zástupců samospráv kraje, vybraných obcí, subjektů 
dotčených nakládání s odpady a odbornou veřejností, celkem 14 zástupců. Práce jsou 
současně koordinovány i se zástupci Pardubického kraje) 

– Dotace MŽP (Dne 31. 7. 2015 MŽP přiznalo změnou rozhodnutí procentuální výši 
podpory z 60,6 % na 80 % skutečných uznatelných nákladů projektu) 

– SEA proces a prezentace konceptu POH ve výboru pro ŽP, komisi rady, schválení 
v zastupitelstvu (leden/únor 2016) 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 19/136/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 8 
Prominutí vrácení části dotace obci Čermná nad Orlicí  
Obec Čermná nad Orlicí obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
č. ZK/14/865/2014 ze dne 28. 4. 2014 investiční dotaci ve výši 3.500.000 Kč na realizaci stavby 
s názvem „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti 
vodního hospodářství a odkanalizování obcí do 2000 obyvatel“.  
Veřejnosprávní kontrolou čerpání dotace provedenou dne 2. 7. 2015 Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje bylo zjištěno, že část uznatelných nákladů projektu ve výši 
11.546.882,58 Kč byla uhrazena mimo závazný termín stanovený smlouvou o poskytnutí dotace 
č. ES00358 ze dne 16. 6. 2014, tudíž o tuto částku je nutné dle podmínek dotační smlouvy 
ponížit celkové skutečné uznatelné náklady ve výši 70.492.045 Kč, a příjemce je povinen vrátit 
alikvotní část dotace ve výši 548. 206 Kč.   

https://www.sfzp.cz/sekce/784/plany-odpadoveho-hospodarstvi/
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Příjemce požádal dne 7. 7. 2015 orgány Královéhradeckého kraje o prominutí vrácení uvedené 
části dotace v důsledku nedostatečné interpretace podmínek dotační smlouvy a tím pozdějšího 
uzavření financování celé akce.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 19/137/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit obci Čermná nad Orlicí prominutí 

vrácení části dotace ve výši 548.206 Kč na stavbu „Kanalizace a ČOV Čermná nad 
Orlicí“ 
 

K bodu 9 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – III.  
Předmětem je poskytnutí investičních dotací obcím na vodohospodářské projekty zařazené 
v zásobníku projektů z letošní uzávěrky příjmů žádostí ke dni 31. březnu 2015 do krajského 
dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění 
odpadních vod“. 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 na svém zasedání dne  
13. 8. 2015 doporučila vykrýt ve třetím kole žádosti o dotace v celkové výši 10.400.000 Kč,  
tj. 6 žádostí o dotaci obcí na realizaci staveb vodovodů a kanalizací dle dotačního programu, dále 
individuální žádost města Rychnov nad Kněžnou o dotaci na stavební úpravy kanalizace  
a vodovodu v hlavní komunikaci v městské části Lipovka ve vlastnictví Královéhradeckého 
kraje.  
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. Základní 
podmínkou poskytnutí dotace je formálně a věcně bezchybná žádost o dotaci včetně povinných 
příloh dle pravidel programu.  
 
Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – vodohospodářské akce dle vodního zákona 

Žadatel IČ: Název projektu Uznatelné 
náklady (Kč) 

Návrh dotace 
(Kč) 

Obec Hajnice 00277827 Kanalizace a čistírna odpadních 
vod v obci Hajnice 59 999 132 2 000 000 

Město Libáň 00271748 Libáň - kanalizace Lindnerova ul. 619 500 400 000 

Město Rychnov nad 
Kněžnou 

00275336 
 

Stavební úpravy vodovodu a 
kanalizace v hlavní komunikaci 
Lipovka - I. a II. etapa 

15 384 219 1 000 000 

CELKEM 3 400 000 
 
Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – kapitálové výdaje 

Žadatel IČ: Název projektu Uznatelné 
náklady (Kč) 

Návrh 
dotace 
(Kč) 

Obec Bříšťany 00578258 Vodovod Bříšťany 11 074 623 2 500 000 
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Obec Podhorní Újezd 
a Vojice 00271942 Kanalizace Vojice - prodloužení 

stoky L 846 987 500 000 

Obec Obědovice 00653471 Kanalizace a ČOV Obědovice  34 152 317 1 700 000 
Městys Podhradí 00271951 Vodovod Šlikova Ves 15 927 523 2 300 000 

CELKEM 7 000 000 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 19/138/2015/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 – III. 
 

K bodu 10 
Různé  

- informace o přípravě Královéhradeckých krajských dožínek 2015  
- termín příštího jednání výboru: 30. 9. 2015 (výjezdní – Kuks; bude upřesněno) 

 
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  

…………………………………………. 
                               Jiří Zvára 
                         ověřovatel zápisu 


