
 1

 
Z á p i s 

 
z 12. jednání jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 27. 8. 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 11. jednání výboru ze dne 28. 5. 2014  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Změna č. 32/2014 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  4.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Jičín k úhradě nákladů vynaložených na eliminaci 

havarijního znečištění povrchových vod v lokalitě Staré Místo  
  5.  Návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016  
  6.  Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro čerpání finanční podpory  

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
  7.  Podmínky dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2015  
  8.  Prominutí odvodu dotace včetně penále obci Slatina nad Zdobnicí  
  9.  Dotace obcím v rámci soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2014  
  10.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2014 - III.  
  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 12. jednání (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 11. jednání výboru ze dne 28. 5. 2014  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/72/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 11. jednání výboru ze dne 28. 5. 2014 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/73/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 
 
K bodu 3 
Změna č. 32/2014 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. 32 se skládá ze dvou dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje. Dílčí změna č. 1 (Hronov, m.č. Velký Dřevíč), dílčí změna č. 2 (Stračov, 
bez m.č. Klenice). 

Jednání se ohledně změny PRVK Hronov, m.č. Velký Dřevíč zúčastnila starostka města Hronov  
a ředitel akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/74/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 32/2014 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 4 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Jičín k úhradě nákladů vynaložených na eliminaci 
havarijního znečištění povrchových vod v lokalitě Staré Místo  
V lednu 2014 byla vodoprávnímu úřadu Jičín nahlášena kontaminace hlavního odvodňovacího 
zařízení ve správě Státního pozemkového úřadu na pozemcích 567/2, 567/5 a 567/6 v k.ú. Staré 
Místo ropnými kaly. Jelikož hlavní odvodňovací zařízení ústí do toku Černého potoka, bylo zřejmé, 
že tato kontaminace představuje závažné ohrožení nejen podzemních vod v místě samém, ale 
i tohoto vodního toku. Vodoprávní úřad se nejprve ve spolupráci s Policií ČR pokusil zjistit 
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původce tohoto závadného stavu, nicméně i přes provedená šetření a výslechy svědků se původce 
zjistit nepodařilo a Policie ČR svým usnesením ze dne 11. 6. 2014 případ odložila.  

Situace, kdy původce závadného stavu zanikl, popř. není znám, řeší § 42 odst. 4 zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Podle tohoto ustanovení jsou 
kraje povinny zřizovat zvláštní účty ve výši 10.000.000 Kč (získaných zpravidla z poplatků za 
odběr podzemní vody) k úhradě těch opatření na odstranění ekologických škod na podzemních 
vodách, která nejdou uložit původcům závadného stavu. V souladu s uvedeným zákonným 
ustanovením tak požádalo město Jičín dne 7. 7. 2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
o úhradu nákladů na eliminaci výše uvedeného havarijního stavu. Tyto náklady činí včetně DPH 
celkem 168.709 Kč. 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/75/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 168.709 Kč městu Jičín k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit 
soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci havarijního znečištění 
povrchových vod v lokalitě Staré Místo 

 
K bodu 5 
Návrh Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016  
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 se zaměřuje na tematické oblasti, které jsou 
podporovány Královéhradeckým krajem formou vyhlašovaných dotačních programů. O podporu  
z těchto programů má možnost se ucházet žadatel na základě předem definovaných podmínek. 
Dokument rovněž shrnuje možnosti využití prostředků z Evropské unie v daných prioritách.  
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 je v souladu se Strategií rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a s navazujícím Programem rozvoje Královéhradeckého 
kraje 2014 – 2016.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/76/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dotační strategii Královéhradeckého 

kraje 2014 - 2016 
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K bodu 6 
Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro čerpání finanční podpory  
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
Dotační fond je peněžním fondem Královéhradeckého kraje, který byl zřízen za účelem 
soustřeďování finančních prostředků předurčených k úhradě výdajů souvisejících s podporou 
veřejně prospěšných projektů na území kraje nebo ve prospěch občanů Královéhradeckého kraje. 
V současné době platí Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje ve znění od 10. 11. 2013. Tyto zásady jsou nedílnou součástí Statutu Dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje, který nabyl účinnosti 1. 1. 2013. 
 
V aktualizovaném znění Statutu Dotačního fondu Královéhradeckého kraje je definován orgán 
Královéhradeckého kraje, který schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. Dále jsou navrhovány pouze drobné změny textu, terminologická 
upřesnění, upřesnění definice pravomoci věcně příslušného výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, apod. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti               0  
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/77/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Statutu dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje a Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 7 
Podmínky dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2015  
V souladu s aktuální Dotační strategií Královéhradeckého kraje a aktuálním Statutem Dotačního 
fondu Královéhradeckého kraje byl výboru předložen návrh podmínek krajských dotačních 
programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2015.  
 
Jedná se o návrhy těchto dotačních programů: 

• 15ZPD01  Protipovodňová ochrana 
• 15ZPD02 Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží 
• 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  

 
Výborem bylo doporučeno: 

• doplnění podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 
2014 a jejich projednání na příštím jednání (8. 10. 2014) 

• vytvoření samostatného dotačního programu na vyšetření moru včelího plodu mimo 
stanovené ochranné pásmo s minimální finanční spoluúčastí  
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Dále bylo navrženo projednat na příštím jednání výboru navýšení kapitoly 48 – dotační fond - na 
dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2015 o finanční prostředky 
z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství vyčleněné na zajištění Agrárního 
poradenského a informačního centra a na uspořádání soutěže Potravina a potravinář 
Královéhradeckého kraje. Forma podpory zemědělců a potravinářů je v těchto případech 
zprostředkovávána subjektem, který vzejde z výběrového řízení. Přesunem těchto finančních 
prostředků do kap. 48 – dotační fond, by se tato zprostředkovaná podpora změnila na přímou dotaci 
konkrétnímu zemědělci či potravináři. 
 
K bodu 8 
Prominutí odvodu dotace včetně penále obci Slatina nad Zdobnicí  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením ZK/5/232/2013 ze dne 29. 4. 2013 
poskytnutí účelové investiční dotace obci Slatina nad Zdobnicí ve výši 126.000 Kč na projekt 
s názvem „Slatina nad Zdobnicí – studie odtokových poměrů“. Na základě veřejnoprávní kontroly 
bylo zjištěno, že faktura za zpracování studie odtokových poměrů, která byla předmětem dotace, 
byla proplacena po termínu realizace akce.  
Tím se příjemce dotace dopustil porušení podmínek smlouvy a tím i porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ustanovení §22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.   
Na základě výše uvedeného Krajský úřad Královéhradeckého kraje vystavil Platební výměr na 
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 63.000 Kč a příslušné penále. Dne 18. 6. 2014 
požádala obec Slatina nad Zdobnicí Krajský úřad Královéhradeckého kraje o prominutí odvodu 
dotace, příslušného penále včetně dopočtu. Vzhledem k formálnímu a neúmyslnému pochybení 
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací navrhuje prominout celý odvod za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 63.000 Kč včetně příslušného penále ve výši 14.679 Kč.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/78/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 63.000 Kč obci Slatina nad Zdobnicí a penále ve výši 
14.679 Kč na projekt "Slatina nad Zdobnicí - studie odtokových poměrů" 

 
K bodu 9 
Dotace obcím v rámci soutěže „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 
dlouhodobě na základě smluv o partnerství a vzájemné spolupráci projekt „Čistá obec, čisté město, 
čistý kraj“. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/13/778/2014 ze dne 
31. 3. 2014 byla v rámci tohoto projektu vyhlášena soutěž obcí Královéhradeckého kraje „Čistá 
obec, čisté město, čistý kraj“ pro rok 2014, která je z dílčí části zaměřena na finanční podporu 
realizace systémů nakládání s komunálními odpady v obcích Královéhradeckého kraje s cílem 
plnění prioritních cílů Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. 
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Pracovní skupina složená ze zástupců partnerů projektu provedla dne 26. 6. 2014 v souladu 
s pravidly soutěže hodnocení předložených projektů a navrhla poskytnutí dotací v celkové výši 
1.433.000 Kč. 
 

• Obec Hřibiny – Ledská  - Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hřibiny – Ledská 
• Město Nový Bydžov - Nakládací hydraulický jeřáb PM 8022 
• Obec Záměl - Zařízení na úpravu a shromažďování odpadů ve sběrném dvoře pro obec 

Záměl 
• Město Borohrádek - Dovybavení sběrného místa města Borohrádek 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/79/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí investičních dotací obcím 

na projekty v rámci soutěže "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" v oblasti odpadového 
hospodářství ve výši 1.433.000 Kč 

 
K bodu 10 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2014 - III.  
Předmětem je poskytnutí investičních dotací obcím na vodohospodářské projekty zařazené 
v zásobníku projektů z roční uzávěrky příjmu žádostí o dotace k 31. 3. 2014 do krajského dotačního 
programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“.  
Do programu bylo v letošním roce předloženo 108 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 
159.993 tis. Kč. 
Komise pro posuzování a vyhodnocení žádostí o podporu ze SFŽP, MZe ČR a Královéhradeckého 
kraje na svém zasedání dne 14. 7. 2014 navrhla vykrýt ve třetím kole žádosti o dotace v celkové 
výši 1.750.000 Kč z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství pro rok 2014 – 
vodohospodářské akce dle vodního zákona.     
Ostatní akceptovatelné žádosti o dotaci přijaté v rámci uzávěrky krajského programu k 31. 3. 2014 
zůstávají nadále v zásobníku projektů a budou vykrývány v souladu s pravidly programu průběžně 
do konce roku 2014, a to v závislosti na disponibilních finančních zdrojích programu tvořených 
z průběžných příjmů z poplatků za odběr podzemních vod dle vodního zákona.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/80/2014/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 2014 - III. 
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K bodu 11 
Různé  

• Oddělení krajských dotací obdrželo od města Nová Paka písemné odstoupení od projektu 
14ZPD02-0009 „Rekonstrukce malé vodní nádrže Vrchovina“. V současné době je v oblasti 
životního prostředí a zemědělství k dispozici celkem 435.000 Kč. Částku 35.000 Kč na 
projekt 14ZPD07-0013 „8. Královéhradecký krajský masopust 2015“ vrátila Okresní agrární 
komora Hradec Králové. 
Na základě výše uvedeného výbor doporučil převedení nevyčerpané dotace ve výši 435.000 
Kč v rámci kapitoly 48 – dotační fond na dotační programy v oblasti životního prostředí  
a zemědělství v roce 2015. 
 

• proběhla diskuze ohledně výzvy krajů na podporu tuzemských zemědělců a potravinářů 
 

• 11. Královéhradecké krajské dožínky se uskuteční ve dnech 19. – 20. 9. 2014 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10 
   Proti    0  
   Zdržel se   0 
 
  USNESENÍ 12/81/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  převedení nevyčerpané dotace ve výši 435.000 Kč v rámci kapitoly 48 – dotační fond 

na dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2015 
II.  p o v ě ř u j e  
  předsedu výboru pro životní prostředí a zemědělství k jednání s představiteli kraje, 

aby v rámci 11. Královéhradeckých krajských dožínek vyzvali občany a organizace 
ke zvýšené podpoře a propagaci domácích potravinářských a zemědělských produktů 

 
Termín příštího jednání výboru:  8.  10.  2014 
 
Závěr 
 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16,15 hodin bylo jednání 
ukončeno.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

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

…………………………………………. 
                        Ing. Jaroslav Charvát 

    ověřovatel zápisu 


