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Z á p i s 

 
z 18. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 27. 5. 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 ze 17. jednání výboru ze dne 15. 4. 2015  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Návrh poskytnutí dotací v krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí  

a zemědělství pro rok 2015  
  4.  Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací  

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
  5.  Neinvestiční dotace společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na spolufinancování 

projektu „Polická křídová pánev, vrty pro tepelná čerpadla v ochranném pásmu vodního 
zdroje II. stupně – odborný podklad pro posouzení rizik vrtů pro tepelná čerpadla na vodní 
režim v jednotlivých katastrálních územích“  

  6.  Změna č. 37/2015 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  7.  Podpora aktivit Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje v roce 2015 v oblasti 

zemědělství a potravinářství  
  8.  Finanční dary obcím v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2014  
  9.  Dotace obcím v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2015  
  10.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – II.  
  11.  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 18. jednání (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 17. jednání výboru ze dne 15. 4. 2015  
(dostavili se tři členové výboru) 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 18/121/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis ze 17. jednání výboru ze dne 15. 4. 2015 

 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 18/122/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu RNDr. Danielu Pačesnou, Ph.D. 

 
 
K bodu 3 
Návrh poskytnutí dotací v krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí  
a zemědělství pro rok 2015  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/17/1085/2014 ze dne 03. 11. 2014 byly 
schváleny podmínky krajských dotačních programů pro oblast životního prostředí a zemědělství 
s lhůtou pro podávání žádostí o dotaci od 2. 3. 2015 do 16. 4. 2015.  
 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství v roce 2015: 
15ZPD01 Protipovodňová ochrana 
15ZPD02 Obnova a technické zajištění stávajících návesních rybníčků 
15ZPD03 Nakládání s odpady a ochrana ovzduší  
15ZPD04 Ochrana přírody a krajiny 
15ZPD05 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
15ZPD06 Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty 
15ZPD07 Propagace životního prostředí a zemědělství 
 
Přijato bylo celkem 169 žádostí s celkovým požadavkem na dotace ve výši 19,596 mil. Kč. Při 
kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti byla vyřazena 1 žádost, ostatní žádosti o dotaci 
vyhověly formálním požadavkům, splnily kritéria přijatelnosti a byly předloženy hodnotící komisi 
k projednání. Hodnotící komise proběhla dne 14. 5. 2015 a navrhla seznam doporučených žádostí 
k financování v celkovém objemu 5.485.000 Kč (viz příloha zápisu).  
 
Vzhledem k tomu, že stávající finanční alokace neumožňuje pokrýt značnou část předložených 
projektů, výbor doporučil vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací navrhnout v rámci  
projednávání rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 navýšení kapitoly 48 – dotační fond  
o částku 3 mil. Kč na dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství dle přijatého 
usnesení. 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 18/123/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh hodnotící komise a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

rozdělení finanční podpory v rámci krajských dotačních programů v oblasti životního 
prostředí a zemědělství pro rok 2015 dle přílohy 
 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit navýšení kapitoly 48 - dotační fond 

o částku 3 mil. Kč (oproti roku 2015) na dotační programy v oblasti životního 
prostředí a zemědělství na rok 2016. Stávající finanční alokace neumožňuje pokrýt 
značnou část předložených projektů přínosných pro oblast životního prostředí 
a zemědělství.  
  
 

K bodu 4 
Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro poskytování dotací z dotačního 
fondu Královéhradeckého kraje  
Dotační fond Královéhradeckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje   
č. ZK/28/2011/2012 ze dne 14. června 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. Oba dokumenty členové výboru obdrželi 
před jednáním elektronicky. 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 18/124/2015/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 čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje 
 

 
K bodu 5 
Neinvestiční dotace společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na spolufinancování 
projektu „Polická křídová pánev, vrty pro tepelná čerpadla v ochranném pásmu vodního 
zdroje II. stupně – odborný podklad pro posouzení rizik vrtů pro tepelná čerpadla na vodní 
režim v jednotlivých katastrálních územích“  
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., požádala Královéhradecký kraj o dotaci na projekt 
„Polická křídová pánev, vrty pro tepelná čerpadla v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně – 
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odborný podklad pro posouzení rizik vrtů pro tepelná čerpadla na vodní režim v jednotlivých 
katastrálních územích“, a to ve výši 90.000 Kč. Zpracovatelem projektu je společnost  OHGS s.r.o. se 
sídlem v Ústí nad Orlicí a jeho celkové náklady jsou vyčísleny na 273.000 Kč.  
Cílem projektu je vytvořit odborný podklad pro vodoprávní úřady a vodohospodářské organizace 
k zabezpečení ochrany podzemních vod Polické křídové pánve před kvantitativním a kvalitativním 
ohrožením vrty pro tepelná čerpadla, které využívají energetický potenciál podzemní vody  
a horninového prostředí. Závěry projektu budou vedle činnosti vodoprávních úřadů  
a vodohospodářských organizací na území Polické křídové pánve využity při tvorbě Plánu dílčího 
povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, který 
se v současné době zpracovává. Současně získané závěry mohou být využity i pro změnu podmínek 
ochranného pásma vodního zdroje Polické křídové pánve.   
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 18/125/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Vodovody a kanalizace 

Náchod, a.s. na spolufinancování projektu "Polická křídová pánev, vrty pro tepelná 
čerpadla v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně - odborný podklad pro 
posouzení rizik vrtů pro tepelná čerpadla na vodní režim v jednotlivých katastrálních 
územích" 
 

 
K bodu 6 
Změna č. 37/2015 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. 37/2015 obsahuje jednu změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 
kraje (obec Lhoty u Potštejna). 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 18/126/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 37/2015 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
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K bodu 7 
Podpora aktivit Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje v roce 2015 v oblasti 
zemědělství a potravinářství  
Na jednání výboru byl přizván zástupce Regionální agrární komory (RAK).  
RAK Hradec Králové podala žádost o poskytnutí dotace na projekt „Podpora aktivit Regionální 
agrární komory Královéhradeckého kraje v roce 2015 v oblasti zemědělství a potravinářství“. Projekt 
je zaměřen na prezentaci regionálních potravin a produktů, výstavy zemědělské  
a zahradnické techniky na společenských akcích, propagaci zemědělských, lesnických  
a potravinářských společností včetně rybářů, včelařů, myslivců, ekologických zemědělců a ukázky 
chovu a potřebného zařízení, vzdělávací akce pro žáky a studenty základních a středních škol 
Královéhradeckého kraje, ocenění potravinářů a zemědělců pomocí odborné poroty a pořádání 
setkání se zástupci kraje a odborné zemědělské a potravinářské veřejnosti. Náklady projektu jsou dle 
žádosti o poskytnutí dotace stanoveny na 1.300.000 Kč. 
Dle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, byla zřízena jak hospodářská, tak agrární komora na krajské 
úrovni. Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje činnost Krajské hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje (v roce 2015 částkou 2 000 000 Kč), z tohoto důvodu je navrženo 
podporovat obdobným způsobem též činnost agrární komory.  
Ve schváleném rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství jsou na rok 2015 vyčleněny 
finanční prostředky ve výši 1.300.000 Kč na zajištění krajských dožínek formou zakázky. Vzhledem 
k tomu, že výběrové řízení na tuto aktivitu bylo zrušeno, je možné nevyužité finanční prostředky 
zařazené ve schváleném rozpočtu na § 1019 pol. 5169 dle rozpočtové skladby stanovené Vyhláškou 
č. 323 ministerstva financí, o rozpočtové skladbě změnit rozpočtovou úpravou, co se týká druhového 
třídění výdajů a použít na financování výše uvedeného projektu. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  6 
         Proti  0 
         Zdržel se 6 
 
USNESENÍ /VŽP – nepřijatý návrh 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 1.300.000 Kč z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství na projekt 
"Podpora aktivit Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje v roce 2015 
v oblasti zemědělství a potravinářství" pro organizaci Regionální agrární komora 
Královéhradeckého kraje  

 
K bodu 8 
Finanční dary obcím v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za 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“ . Na 
základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 31.3.2014 byla v rámci tohoto 
projektu vyhlášena soutěž v třídění odpadů obcí Královéhradeckého kraje „Čistá obec 2014“ 
spočívající ve vyhodnocení výtěžnosti a efektivity sběru využitelných složek komunálních odpadů, 
nebezpečných odpadů, elektrozařízení a bioodpadů v obcích za kalendářní rok 2014. 
Pracovní skupina složená ze zástupců partnerů projektu na základě zpracování výsledků podle 
pravidel soutěže navrhla rozdělení finančních darů vítězům v jednotlivých kategoriích v celkové výši 
690.000 Kč. 
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Návrh na ocenění vítězů soutěže Čistá obec 2014 
 

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 – Obec Třebihošť 70 000 
3. místo – Obec Špindlerův Mlýn 40 000 

Obce nad 2000 obyvatel 1. místo – Město Solnice 100 000 
2. místo – Město Úpice 70 000 
3. místo – Město Nová Paka 40 000 

Ocenění – skokan roku Obec Vlčkovice v Podkrkonoší 30 000 
Ocenění – absolutní vítěz Obec Malá Úpa 30 000 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 18/127/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančních darů obcím 

v rámci soutěže Čistá obec 2014 v celkové výši 690.000 Kč 
 

 
K bodu 9 
Dotace obcím v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2015  
Předmětem je poskytnutí dotací obcím na rozvoj odpadového hospodářství dle pravidel projektu 
„Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2015 schváleného Zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje dne 30. 3. 2015. Finanční podpora dle tohoto projektu je v letošním roce prioritně zaměřena na 
zajištění plnění povinností odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a kovů v obcích.  
Pracovní skupina složená ze zástupců partnerů projektu provedla dne 20. 5. 2015 v souladu s pravidly 
projektu analýzu a hodnocení předložených žádostí o dotaci a zpracovala návrh na poskytnutí dotací 
obcím v celkové výši 910.000 Kč.   
 
Dotace obcím v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2015 

žadatel název projektu 

Obec Polom Pořízení kontejneru na bioopdpady 70 000 

Obec Borová Likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu  
v obci Borová 77 000 

Obec Petrovičky Pořízení výklopných kontejnerů s víky 25 000 

Obec Hřibojedy Pořízení vybavení pro zajištění plnění povinností obce  
v oblasti odpadového hospodářství 80 000 

Obec Češov Třídění bioodpadu a kovového odpadu v Češově 48 000 
Obec Dobřany Nákup kontejnerů na tříděný odpad v Dobřanech 57 000 
Obec Orlické Záhoří Všechno roztřídíme 78 000 

Obec Suchý Důl Nákup kontejnerů na svoz biologicky rozložitelného 
odpadu 52 000 

Obec Otovice Třídění kovů v Otovicích 33 000 
Obec Hynčice Třídění kovů a BRKO v Hynčicích 23 000 
Obec Božanov Třídění kovů a BRKO v Božanově 90 000 
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Městys Podhradí Nákup velkoobjemových kontejnerů na biologicky 
rozložitelný odpad 68 000 

Obec Jeníkovice Pořízení nového kontejneru na sběr biologicky 
rozložitelného odpadu 

32 000 

Obec Třebihošť Nákup kontejnerů na kov 24 000 

Obec Vršovka Vršovka třídí bioodpad a kovy 85 000 

Obec Vernéřovice Třídění kovů a BRKO ve Vernéřovicích 68 000 
CELKEM   910 000 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 18/128/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací obcím na projekty 

odpadového hospodářství rámci projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" v roce 
2015 v celkové výši 910.000 Kč (478.000 Kč investiční, 432.000 Kč neinvestiční) 
 

 
K bodu 10 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – II.  
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“ prováděného dle usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 3. 2. 2014. 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 
18.5.2015 doporučila vykrýt v tomto druhém kole žádosti o dotace v celkové výši 9.200.000 Kč. 
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. Podmínkou poskytnutí 
dotace je doplnění všech chybějících náležitostí ze strany žadatelů a soulad navrhovaného projektu 
s pravidly programu.  
 

Žadatel IČ: Název projektu 
Uznatelné 
náklady 
(Kč) 

Návrh dotace 
(Kč) Typ  

Obec Kněžnice 00271683 Úprava technologie na ČS Kněžnice 659 227 400 000 
stavba Obec Nepolisy 00269212 Kanalizace Nepolisy - ulice Luková 5 297 897 3 300 000 

Obec Slatiny 00272094 Vodovod Milíčeves - Malá strana  13 378 956 5 000 000 

Obec Benátky 00653306 Benátky - vodovod, k.ú. Benátky  
a Máslojedy 326 700 205 000 

PD 
Město Vamberk 00275492 Vamberk - intenzifikace ČOV 375 000 295 000 

CELKEM 9 200 000  
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 18/129/2015/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 - II. 
 

 
K bodu 11 
Různé  

- termín příštího jednání výboru: 26. 8. 2015 
 
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 16,00 hodin jednání ukončil.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 

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

…………………………………………. 
                 RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 
                         ověřovatel zápisu 


