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Z á p i s 

 
z 11. jednání jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 28. 5. 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 10. jednání výboru ze dne 16. 4. 2014  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Informace o přípravě předložení zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013)  
  4.  Návrh příjemců v krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí  

a zemědělství pro rok 2014  
  5.  Změna č. 31/2014 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Poskytnutí dotace městu Nové Město nad Metují na řešení ekologické havárie „Únik 

LTO u domu č. p. 44 v Provodově-Šonově“  
  7.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2014 - II.  
  8.  Finanční dary obcím v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2013  
  9.  Informace ke Společnému programu na podporu výměny kotlů v Královéhradeckém 

kraji  
  10.  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 11. 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 10. jednání výboru ze dne 16. 4. 2014  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
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USNESENÍ 11/63/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 10. jednání výboru ze dne 16. 4. 2014 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 11/64/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jiřího Pirnera 
 
K bodu 3 
Informace o přípravě předložení zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013)  
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 9. 2011vydání Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR KHK), a to formou opatření obecné povahy podle 
správního řádu. Zásady územního rozvoje dle § 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních 
souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou 
územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. 
Projednání návrhu zprávy spočívalo zejména ve zveřejnění zprávy na úřední desce Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje a úředních deskách všech obcí Královéhradeckého kraje včetně 
elektronických, a to od 25. 10. 2013. Návrh zprávy byl rovněž podle požadavku stavebního zákona 
zaslán dotčeným orgánům, sousedním krajům, Ministerstvu pro místní rozvoj a dalším subjektům. 
V souvislosti s výše uvedeným obdržel pořizovatel aktualizace ZÚR KHK – odbor územního 
plánování a stavebního řádu vyjádření a požadavky dotčených orgánů na projednávaný obsah zprávy, 
dále obdržel připomínky obcí, fyzických osob a občanských sdružení a stanovisko Ministerstva 
životního prostředí k problematice posuzování vlivů na životní prostředí. 
Na základě projednání návrhu zprávy byly veškeré požadavky a připomínky jednotlivě vyhodnoceny, 
případně byla uskutečněna dodatečná jednání s jednotlivými dotčenými orgány a obcemi. 
Podle požadavku § 42 odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu, pořídil návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) a podle § 42 odst. 3 
stavebního zákona je povinen předložit tento návrh ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého 
kraje, a to do čtyř let po jejich vydání. 
 
Dále byli členové výboru informováni o připravované aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. 
V rámci aktualizace dílčích koncepcí, studií a strategických dokumentů Královéhradeckého kraje je 
vhodné prověřit, zda není možné financování přípravy těchto strategií z evropských nebo národních 
dotačních titulů. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 11/65/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém 

období (listopad 2011 - červen 2014) 
 
K bodu 4 
Návrh příjemců v krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí a zemědělství 
pro rok 2014  
Přehled dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství v roce 2014: 
 
Název dotačního programu  Počet podaných 

žádostí  
Celkový 

požadavek v Kč  

14ZPD01  Protipovodňová ochrana   8  1 300 740  

14ZPD02  Obnova a technické zajištění stávajících 

návesních vodních nádrží  

24  6 669 666  

14ZPD03  Nakládání s odpady a ochrana ovzduší   12  2 258 596  

14ZPD04  Ochrana přírody a krajiny   8  1 423 400  

14ZPD05  Environmentální výchova, vzdělávání a 
osvěta   

61  6 917 373  

14ZPD06  Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje 

a produkty  

70  4 348 041  

14ZPD07  Propagace životního prostředí a 
zemědělství  

31  1 866 265  

CELKEM  214  24 784 081  

  
Formální náležitosti nesplnily 4 žádosti, kritéria přijatelnosti nesplnily 2 žádosti. 
Žádosti, které splnily formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, byly zhodnoceny a obodovány 
pracovníky oddělení krajských dotací a odboru životního prostředí, podle hodnotících kritérií 
uvedených v podmínkách dotačních programů. Žádostem byly následně přiděleny návrhy dotací.   
Hodnotící komise proběhla dne 29. 4. 2014 a navrhla seznam doporučených žádostí k financování 
(viz příloha zápisu). Celkem mezi příjemce bylo navrženo rozdělit 5 285 000 Kč.  
 
Stávající dotační programy na rok 2014 byly rozšířeny o nový program 14ZPD02 a program 
14ZPD07 byl rozšířen o nové podporované aktivity (propagace zemědělců), a to při stejné alokaci 
jako v r. 2013, tj. 5 285 000 Kč. Z tohoto důvodu se nedostaly finanční prostředky (1 160 000 Kč 
potřebných pro program 14ZPD02) na mnoho kvalitně zpracovaných projektů v jiných programech a 
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úspěšnost žadatelů je nízká. Hodnotící komise navrhla při stávajícím počtu dotačních programů 
navýšit alokaci rozdělovaných finančních prostředků pro rok 2015. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 11/66/2014/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 2014 dle přílohy 

 
 
K bodu 5 
Změna č. 31/2014 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. 31 se skládá ze dvou dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Královéhradeckého kraje. Dílčí změna č. 1 (Libuň, m.č. Jivany), dílčí změna č. 2 
(Úlibice, m.č. Řeheč). 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 11/67/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 31/2014 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 6 
Poskytnutí dotace městu Nové Město nad Metují na řešení ekologické havárie „Únik LTO u 
domu č.p. 44 v Provodově-Šonově“  
V dubnu 2014 byl Městskému úřadu Nové Město nad Metují, odboru životního prostředí nahlášen 
havarijní výskyt ropných látek v Rozkošském potoce v blízkosti č. p. 44 v Provodově – Šonově. 
Šetřením vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec 
Králové bylo zjištěno, že se jedná o kontaminaci extra lehkým topným olejem, který unikl netěsným 
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ventilem ze zásobníku nemovitosti č. p. 44. Bezprostředně po zjištění havárie vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 42 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, původci havárie uložil povinnost provést opatření k nápravě 
závadného stavu. Vzhledem k tomu, že původce havárie během 1 týdne od jejího vzniku nápravná 
opatření v rozsahu uloženém vodoprávním úřadem neprováděl a současně hrozilo nebezpečí  
z prodlení, vodoprávní úřad podle ustanovení § 42 odst. 1 vodního zákona uložil rozhodnutím 
provedení nápravných opatření specializované společnosti Dekonta, a.s., a to na náklady původce 
havárie. Předpokládaná výše nákladů na 1. etapu sanačního zásahu, uloženého rozhodnutím 
vodoprávního úřadu činí max. 2.102.556 Kč (s DPH) a v souladu s platnou legislativou bude plně 
k tíži původce havárie – vlastníka nemovitosti č. p. 44 v Provodově – Šonově. Jelikož je však 
původce havárie v insolvenci a majetek původce havárie je zatížen exekucí, nedá se financování 
sanačního zásahu jeho původcem reálně očekávat. Jelikož náklady na financování sanace uniklého 
LTO převyšují finanční možnosti vodoprávního úřadu (resp. města Nové Město nad Metují), byl 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje požádán městem Nové Město nad Metují o poskytnutí dotace 
k pokrytí těchto nákladů – podobně jako u havarijních situací, jejichž původce není znám či zanikl 
(tj. v duchu ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona). V případě, že se ze strany města Nové Město 
nad Metují podaří zcela či alespoň částečně vymoci úhradu nákladů na sanační zásah na jeho 
původci, budou tyto prostředky vráceny Královéhradeckému kraji. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 11/68/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 2.102.556 Kč z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství - ostatní 
běžné výdaje městu Nové Město nad Metují k úhradě nákladů vynaložených na 
eliminaci havarijního úniku LTO u č.p. 44 v Provodově-Šonově 

 
 
K bodu 7 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2014 - II.  
 
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 19.5.2014 doporučila vykrýt v druhém kole žádosti o dotace v celkové 
výši 20.280.000 Kč z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství pro rok 2014 – 
investiční dotace na vodohospodářské akce ve výši 5.000.000 Kč a vodohospodářské akce dle 
vodního zákona ve výši 15.280.000 Kč.      
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.   
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Žadatel Název projektu Uznatelné 
náklady (Kč) 

Návrh dotace 
(Kč) Typ projektu 

Obec Skuhrov nad Bělou Rekonstrukce stávající biologické 
ČOV 58 000 41 000 

Projektová 
dokumentace Obec Bernartice 

Kanalizace na p.p.č. 808/1, 
1422/1, 1330/6, 1330/3 v k.ú. 
Bernartice 

193 600 154 000 

Obec Úlibice Vodovod Řeheč 309 000 247 000 
Obec Prasek Dostavba kanalizace Prasek 12 136 856 4 800 000 

Stavba 

Obec Lukavec u Hořic Vodovod Lukavec u Hořic - 
havarijní řešení vodního zdroje 942 606 650 000 

Obec Jílovice Jílovice - odstranění havarijního 
stavu kanalizace 3 861 420 2 500 000 

Obec Liberk Intenzifikace ČOV 150 EO Hláska 736 894 520 000 

Obec Ostroměř Ostroměř - infrastruktura pro RD - 
vodovod 414 901 290 000 

Obec Zlatá Olešnice Vodovod Zlatá Olešnice - řad B1 600 999 420 000 
Město Libáň Libáň - dokončení kanalizace 10 091 946 4 000 000 

Obec Hvozdnice Hvozdnice - prodloužení 
vodovodu 435 543 287 000 

Obec Lužany Prodloužení splaškové kanalizace 
podél cesty - stoka E, E1 847 025 500 000 

Obec Horní Brusnice Přeložka vodovodu - Rokle, Horní 
Brusnice 950 584 475 000 

Obec Petrovičky Vodovod Petrovičky 495 466 396 000 
CELKEM 15 280 000  
 
 
Tabulka 2: Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – investiční dotace na vodohospodářské akce 

Žadatel Název projektu Uznatelné 
náklady (Kč) 

Návrh dotace 
(Kč) Typ projektu 

Obec Libuň Opatření zásobování pitnou 
vodou - Libuň 3 606 535 2 500 000 

Stavba 
Obec Kněžnice Opatření zásobování pitnou 

vodou - Kněžnice 3 486 357 2 500 000 

CELKEM 5 000 000  
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
  
USNESENÍ 11/69/2014/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 - II. 
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K bodu 8 
Finanční dary obcím v rámci soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2013  
 
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“ (dále 
„projekt“), 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. 
Pracovní skupina složená ze zástupců partnerů projektu na základě zpracování výsledků podle 
pravidel soutěže navrhla rozdělení finančních darů vítězům v jednotlivých kategoriích: 

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 Březina 40 000 

obce 301 -  2000 obyvatel 1. místo – Město Pec pod Sněžkou 100 000 
2. místo – Obec Třebihošť 70 000 
3. místo – Městys Černý Důl 40 000 

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

Ocenění – skokan roku Obec Vřesník 30 000 
Ocenění – absolutní vítěz Obec Malá Úpa 30 000 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  10  
   Proti    0 
   Zdržel se   1 
 
  
USNESENÍ 11/70/2014/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 2013 v celkové výši 690.000 Kč z rozpočtu kapitoly 02   
životní prostředí a zemědělství na rok 2014 

 
 
K bodu 9 
Informace ke Společnému programu na podporu výměny kotlů v Královéhradeckém kraji  
 
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů  
v Královéhradeckém kraji byla vyhlášena od 12. 5. 2014. V současné době je finanční alokace 
vyčerpána, probíhá ještě příjem náhradníků (30 – 40 žádostí). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  11  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
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 USNESENÍ 11/71/2014/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 v Královéhradeckém 

kraji 
 
 
K bodu 10 
Různé  
 
Termín příštího jednání výboru:  27. 8. 2014 
 
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  

…………………………………………. 
                           Ing. Jiří Pirner 

    ověřovatel zápisu 


