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Z á p i s 

 
z 23. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 2. 3. 2016 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 22. jednání výboru ze dne 13. 1. 2016  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2016 – jmenování 

členů hodnotící komise, specifikace hodnotících kritérií  
  4.  Pravidla pro poskytování mimořádných účelových příspěvků na provoz příspěvkovým 

organizacím zřízených Královéhradeckým krajem  
  5.  Prominutí vrácení části dotace obci Jetřichov  
  6.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na 

likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - II. etapa  
  7.  Změna č. 39/2016 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  8.  Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit Regionální agrární komory 

Královéhradeckého kraje  
  9.  Prominutí vrácení části dotace obci Suchý Důl  
  10.  Prodloužení termínu realizace projektu obce Kněžnice dle smlouvy o poskytnutí dotace 

č. ES04838  
  11.  Projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj na rok 2016  
  12.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – I.  
  13.  Různé  
 
Jednání v 14,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 
Výbor byl zahájen v počtu 10 členů. 
 

- byl schválen program 23. 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 22. jednání výboru ze dne 13. 1. 2016  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 23/164/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 22. jednání výboru ze dne 13. 1. 2016 

 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/165/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Charváta 

 
Na jednání se dostavil Ing. Brykner. 
 
K bodu 3 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2016 – jmenování 
členů hodnotící komise, specifikace hodnotících kritérií  
V souladu s článkem VII. odst. 7) Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje požádalo oddělení krajských dotací o navržení komise pro posouzení  
a hodnocení žádostí podaných v krajských dotačních programech v oblasti životního prostředí  
a zemědělství na rok 2016. Dále bylo navrženo na základě stejného článku na jednání hodnotící 
komise přizvat jednotlivé odborné garanty a další kompetentní osoby a stanovit termín hodnotící 
komise.  
Členům výboru byla před jednáním elektronicky rozeslána specifikace bodového hodnocení 
kritérií pro dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2016. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/166/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  n a v r h u j e  
  na základě článku VII. odst. 7) Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje Radě Královéhradeckého kraje 
 

 1. jmenovat pro dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 
2016 hodnotící komisi ve složení:  
Předseda komise – Ing. Martin Puš 
Člen komise – Ing. Jaroslav Charvát 
Členka komise – Lenka Fialová, DiS. 
Člen komise – Petr Moravec 
Členka komise – Helena Rezková 
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Členka komise – RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 
Člen komise – Ing. Aleš Maloch 
  

 2. přizvat na jednání hodnotící komise další pracovníky z odboru životního prostředí 
a zemědělství a odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací: 
Ing. Tereza Chrobáková – odbor životního prostředí a zemědělství 
Ing. Eva Valterová - odbor životního prostředí a zemědělství  
Ing. Miloš Čejka - odbor životního prostředí a zemědělství 
Ing. Mgr. Milan Hůla - odbor životního prostředí a zemědělství  
Mgr. Ivana Kudrnáčová – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS. - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
Mgr. Petr Kamenický - administrátora dotačních programů, odbor RG 
  

II.  s c h v a l u j e  
  termín jednání komise pro posouzení a hodnocení žádostí podaných do krajských 

dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2016: 
18. května 2016 od 9,00 hodin  
 

III.       b e r e  n a  v ě d o m í  
specifikaci bodového hodnocení kritérií pro dotační programy v oblasti životního    
prostředí a zemědělství na rok 2016 

 
K bodu 4 
Pravidla pro poskytování mimořádných účelových příspěvků na provoz příspěvkovým 
organizacím zřízených Královéhradeckým krajem  
Na základě nabytí účinnosti zákona č. 24/2015 Sb. byly příspěvkové organizace zřízené 
Královéhradeckým krajem označeny v dotačních programech Královéhradeckého kraje za 
nezpůsobilé žadatele o dotaci. Za účelem zajištění financování projektů příspěvkových 
organizací zřízených Královéhradeckým krajem byla vypracována Pravidla pro poskytování 
mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízených 
Královéhradeckým krajem („pravidla“). V příloze těchto pravidel jsou vymezeny:  
1) oblasti, v rámci nichž budou mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkovým 
organizacím zřízených Královéhradeckým krajem poskytovány, a to včetně předpokládaného 
celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje pro 
tento účel (alokace),  
2) další specifikace pro poskytování mimořádných účelových příspěvků – cíl, účel, priority, 
maximální výše v jednotlivém případě, hodnotící kritéria pro hodnocení žádostí.  
Výše jednotlivých alokací uvedených v pravidlech byla stanovena na základě zkušeností  
s poskytováním dotací příspěvkovým organizacím zřízeným Královéhradeckým krajem za 
poslední tři kalendářní roky. Tyto alokace jsou vyčleněny v rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na rok 2016 na odvětví „Mimořádný účelový příspěvek na provoz“ kapitoly 39 (regionální 
rozvoj a cestovní ruch) a budou spravovány oddělením krajských dotací.  
Pravidla účinná od 25. ledna 2016 byla schválena Radou Královéhradeckého kraje téhož dne.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/167/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  



 4 

  Pravidla pro poskytování mimořádných účelových příspěvků na provoz 
příspěvkovým organizacím zřízených Královéhradeckým krajem 
 

K bodu 5 
Prominutí vrácení části dotace obci Jetřichov  
Předmětem je prominutí vrácení části neinvestiční dotace ve výši 1.666.117,46 Kč obci Jetřichov 
poskytnuté dle usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/30/2176/2012 ze dne  
4. 10. 2012 na realizaci projektu s názvem „Jetřichov – Pasa, sanační zásah“.  
Kontrolou závěrečného vyúčtování projektu bylo zjištěno, že část uznatelných nákladů projektu 
ve výši 1.666.117,46 Kč byla příjemcem dotace uhrazena mimo závazný termín stanovený 
smlouvou o poskytnutí dotace č. ES02228 ze dne 2. 9. 2014 a jejím dodatkem č. 1 ze dne 21. 4. 
2015, tudíž tuto částku nelze dle podmínek dotační smlouvy zahrnout do uznatelných nákladů 
projektu financovatelných z dotace, a příjemce je povinen vrátit alikvotní část dotace ve výši 
1.666.117,46 Kč. 
Poskytovatel dotace obdržel dne 22. 2. 2016 žádost obce Jetřichov o prominutí vrácení uvedené 
části dotace.  Jako důvod nevyužití dotace v závazném termínu (do 30. 11. 2015) uvádí obec 
Jetřichov skutečnost, že pro část dotace čerpané na stejný projekt z prostředků Operačního 
programu Životní prostředí - Prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží byl stanoven závazný termín 31. 12. 2015 a obec omylem 
považovala tento termín platný i pro dotaci poskytovanou Královéhradeckým krajem. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 23/168/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit obci Jetřichov prominutí vrácení 

části dotace ve výši 1.666.117,46 Kč na projekt s názvem „Jetřichov-PASA, sanační 
zásah“ 
 

K bodu 6 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhrad ě nákladů vynaložených na likvidaci 
havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - II. etapa  
Dne 13. 3. 2015 provedl Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ohledání nahlášené 
havarijní situace na vodním toku Úpa ve Svobodě nad Úpou. Havarijní situace spočívala v úniku 
ropných látek do vodního toku v blízkosti čerpací stanice EUROBIT ve Svobodě nad Úpou. Dne 
18. 3. 2015 pak byla s ohledem na vývoj situace přizvána Ekologická havarijní služba 
společnosti DEKONTA a.s. Dne 23. 3. 2015 vodoprávní úřad vydal rozhodnutí, kterým 
společnosti DEKONTA, a.s. podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů uložil provedení opatření k nápravě 
závadného stavu. Vodoprávní úřad tak postupoval, neboť nezjistil původce závadného stavu  
a hrozilo závažné znečištění povrchových vod. 
Společnost DEKONTA, a.s. v období od 20. 3. 2015 do 1. 9. 2015 provedla opatření k nápravě 
v celkové výši 1.690.115 Kč. Provedení opatření k nápravě dozoroval supervizor zajištěný 
vodoprávním úřadem. Tímto supervizorem je společnost OHGS s.r.o. se sídlem v Ústí nad 
Orlicí.  
Finanční prostředky na sanační práce provedené v období od 20. 3. 2015 do 1. 9. 2015 byly 
městu Trutnov poskytnuty z rozpočtu Královéhradeckého kraje (rozpočet kapitoly 02 – životní 
prostředí a zemědělství pro rok 2015 – kapitálové výdaje vyčleněné na vodohospodářské akce 
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dle vodního zákona) na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/24/ 
1674/2015. 
Město Trutnov dopisem ze dne 25. 1. 2016 požádalo o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 585.029. Kč na nezbytné sanační práce provedené 
společností DEKONTA, a.s. v dané lokalitě v navazujícím období, a to od 2. 9. 2015 do 31. 12. 
2015. Sanační práce v lokalitě i nadále pokračují, byť úniky ropných látek se již prakticky 
nevyskytují, a to především v důsledku realizovaných opatření k nápravě. Událost šetří na 
základě trestního oznámení Policie České Republiky. Doposud se nepodařilo zjistit původce 
závadného stavu, hrozí závažné znečištění povrchových vod, a proto je nadále postupováno 
v mezích § 42 odst. 4 vodního zákona. Náklady na opatření činí 585.029 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/169/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 585.029 Kč městu Trutnov k úhradě nákladů, které nelze uložit soukromému 
subjektu, vynaložených na financování závadného stavu „Havarijní situace – únik 
ropných látek p.p.č. 726, tok Úpa ř. km. 59,530, k. ú. Svoboda nad Úpou“ 
 

K bodu 7 
Změna č. 39/2016 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. 39/2016 obsahuje dvě dílčí změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje (Obec Dubenec, Město Kopidlno). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/170/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 39/2016 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 8 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit Regionální agrární komory 
Královéhradeckého kraje  
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Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje požádala dne 19. února 2016  
o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví v roce 
2016. Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje je stejně jako Krajská hospodářská 
komora Královéhradeckého kraje zřízena na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění. Obě komory 
slouží k podpoře podnikatelských aktivit v Královéhradeckém kraji, poskytují svým členům 
poradenské a konzultační služby, organizují vzdělávací činnost a spolupracují s orgány státní 
správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a při řešení problémů 
zaměstnanosti, navazují a rozvíjejí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí apod. 
V současné době je formou účelové neinvestiční dotace každoročně podporována činnost 
Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Na základě výše uvedeného a v souladu 
s Koncepcí zemědělské politiky Královéhradeckého kraje je navrženo podpořit aktivity 
Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje stejným způsobem jako v případě Krajské 
hospodářské komory Královéhradeckého kraje.  
K výše uvedenému bodu proběhla mezi členy výboru diskuze. Závěrem bylo doporučeno 
schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.000.000 Kč na podporu aktivit 
Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje v roce 2016 Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje. Zároveň výbor doporučil, aby se Regionální agrární komora 
Královéhradeckého kraje stala garantem Královéhradeckých krajských dožínek v roce 2016. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/171/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace ve výši 2.000.000 Kč z rozpočtu kapitoly 02 - životní prostředí 
a zemědělství na podporu aktivit Regionální agrární komory Královéhradeckého 
kraje v roce 2016 
 

 2. aby se Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje stala garantem 
Královéhradeckých krajských dožínek v roce 2016 
 

Jednání opustil Ing. Pirner. 
 
K bodu 9 
Prominutí vrácení části dotace obci Suchý Důl  
Předmětem je prominutí vrácení části neinvestiční dotace ve výši 31.073 Kč obci Suchý Důl 
poskytnuté dle usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 14. 7. 2015 na realizaci 
projektu s názvem „Nákup kontejnerů na svoz biologicky rozložitelného odpadu“ z programu 
„Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. 
Kontrolou závěrečného vyúčtování projektu bylo zjištěno, že část uznatelných nákladů projektu 
ve výši 39.498 Kč byla příjemcem dotace uhrazena mimo závazný termín stanovený smlouvou 
o poskytnutí dotace č. ES04865 ze dne 14. 7. 2015, tudíž tuto částku nelze dle podmínek dotační 
smlouvy zahrnout do uznatelných nákladů projektu financovatelných z dotace, a příjemce je 
povinen vrátit alikvotní část dotace ve výši 31.073 Kč. 
Poskytovatel dotace obdržel dne 21. 12. 2015 žádost obce Suchý Důl o prominutí vrácení 
uvedené části dotace v důsledku opožděné dodávky velkoobjemového kontejneru ze strany 
dodavatele, kdy nebylo možné provést včasnou úhradu vystavené faktury. 
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Dotace poskytnutá obci Suchý Důl v celkové výši 52.000 Kč byla řádně využita 
k deklarovanému účelu stanovenému dotační smlouvou, jejím čerpáním nedošlo k neúčelnému 
vynaložení poskytnutých finančních prostředků.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/172/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit obci Suchý Důl prominutí vrácení 

části dotace ve výši 31.073 Kč na projekt s názvem „Nákup kontejnerů na svoz 
biologicky rozložitelného odpadu“ 
 

K bodu 10 
Prodloužení termínu realizace projektu obce Kněžnice dle smlouvy o poskytnutí dotace  
č. ES04838  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 22. 6. 2015 byla schválena obci 
Kněžnice investiční dotace na projekt s názvem „Úprava technologie čerpací stanice Kněžnice“ 
dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04838 z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti 
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Odbor životního prostředí a zemědělství 
obdržel dne 2. 2. 2016 žádost obce Kněžnice o prodloužení smluvně stanoveného termínu 
realizace projektu v důsledku nepředpokládaného, časově náročného projednávání navrženého 
řešení projektu s dotčenými orgány. Prodloužení doby realizace projektu o 12 měsíců k datu  
30. 6. 2017 bude ošetřeno dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ES04838.    
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/173/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí 

dotace č. ES04838, kterým se prodlužuje termín dokončení projektu obce Kněžnice 
s názvem „Úprava technologie na čerpací stanici Kněžnice“ do 30. 6. 2017 
 

K bodu 11 
Projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj na rok 2016  
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“ zaměřený na podporu a rozvoj systému odděleného sběru využitelných složek komunálních 
a obalových odpadů, zpětného odběru elektrozařízení a nakládání s odpady směřující k naplnění 
cílů Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. 
Pracovní skupina projektu složená ze zástupců partnerů připravila na rok 2016 soutěž obcí 
Královéhradeckého kraje v třídění odpadů, dále program cílené finanční podpory obcím k plnění 
povinností v oblasti odpadového hospodářství: 
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1) Soutěž v třídění odpadů obcí Královéhradeckého kraje pro rok 2016 spočívá ve 

vyhodnocení výtěžnosti a efektivity sběru využitelných složek komunálních odpadů, 
nebezpečných odpadů a elektrozařízení v obcích Královéhradeckého kraje za kalendářní rok 
2016. Návrh pravidel soutěže byl členům rozeslán elektronicky.  
 

2) Finanční podpora obcím Královéhradeckého kraje na zajištění plnění povinností  
v oblasti odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a kovů dle novely zákona 
o odpadech č. 229/2014 Sb. a navazující vyhlášky č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Návrh pravidel programu 
byl členům rozeslán elektronicky. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/174/2016/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit pravidla projektu „Čistá obec, čisté 

město, čistý kraj“ na rok 2016 
 

K bodu 12 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2016 – I.  
Předmětem je poskytnutí investičních dotací obcím na vodohospodářské projekty zařazené 
v zásobníku projektů z loňské uzávěrky příjmů žádostí o dotaci k 31. březnu 2015 v rámci 
krajského dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou  
a odvádění odpadních vod“. Komise pro posuzování a vyhodnocování žádostí o podporu ze 
SFŽP, MZe ČR a Královéhradeckého kraje pověřená Radou Královéhradeckého kraje na svém 
zasedání dne 15. 2. 2016 doporučila poskytnout investiční dotace na vodohospodářské projekty 
obcím v celkové výši 20.470.000 Kč. Finanční vykrytí těchto způsobilých projektů bylo v závěru 
loňského roku Komisí odloženo pro nedostatek finančních zdrojů programu. 
 
Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – vodohospodářské akce dle vodního zákona 

Žadatel IČ: Název projektu Uznatelné 
náklady 

Návrh 
dotace 

Doba realizace 
projektu 

   (Kč) (Kč) od do 
Obec 
Vrchovnice 

0057
8827 

Splašková kanalizace a ČOV 
Vrchovnice 

5 854 640 290 000 1. 4. 2016 28. 2. 
2018 

Obec Chvaleč 
0027
7941 

Výstavba infrastruktury - 
vodovod na p.p.č. 244/1, 244/6 
a 237/3 v k.ú. Chvaleč 

1 310 877 800 000 1. 1. 2016 
31. 12. 
2017 

Obec Chvaleč 
0027
7941 

Výstavba infrastruktury - 
kanalizace na p.p.č. 244/1, 
244/6 a 237/3 v k.ú. Chvaleč 

3 178 242 2 000 000 1. 1. 2016 31. 12. 
2017 

Obec Hrádek 
0026
8828 

Hrádek - vodovod pro 8 RD 1 597 303 580 000 1. 1. 2016 31. 12. 
2017 

Obec 
Chudeřice 

0026
8887 

Dostavba kanalizace Chudeřice 
- I. etapa 

6 673 599 1 800 000 1. 6. 2015 31. 5. 
2017 

CELKEM  5 470 000   
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Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – kapitálové výdaje 

Žadatel IČ: Název projektu Uznatelné 
náklady 

Návrh 
dotace 

Doba realizace 
projektu 

   (Kč) (Kč) od do 
Obec Dolní 
Přím 

0026
8747 

Vodovod Jehlice 3 775 221 2 500 000 1. 1. 2016 31. 12. 
2017 

Obec Červená 
Třemešná 

0057
8291 

Červená Třemešná - kanalizace 
stoka A 

3 046 953 2 000 000 2. 5. 2016 30. 11. 
2017 

Obec Stará 
Paka 

0027
2132 

Stará Paka - dostavba 
kanalizace v lokalitě Letná 

4 466 423 2 000 000 4. 5. 2015 30. 11. 
2016 

Obec Sobčice 
0027
2108 

Vodovod Sobčice 10 258 263 1 000 000 1. 9. 2015 
30. 11. 
2016 

Obec 
Cholenice 

0057
8339 

Vodovod Cholenice 18 132 568 3 000 000 1. 4. 2016 31. 12. 
2017 

Obec Bříšťany 0057
8258 

Vodovod Bříšťany 11 074 623 2 000 000 1. 10. 
2015 

30. 6. 
2017 

Obec Ostroměř 
0027
1900 

Ostroměř - infrastruktura pro RD 
- kanalizace 

2 593 372 1 500 000 2. 5. 2016 31. 10. 
2017 

Obec Hrádek 
0026
8828 

Hrádek - kanalizace pro 8 RD 2 020 851 1 000 000 1. 1. 2016 31. 12. 
2017 

CELKEM  15 000 000   

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 23/175/2016/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 2016 – I. 
 

K bodu 13 
Různé  

- informace k vyšetření přítomnosti moru včelího plodu v okresech Rychnov nad Kněžnou  
a Náchod 

- termín příštího jednání výboru:  13. 4. 2016 
  
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. Jaroslav Charvát 
                           ověřovatel zápisu 


