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Z á p i s 

 
z 20. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 30. 9. 2015 od 13,00 hodin  

Místo konání: Hospital Kuks 
 

Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina) 
 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Přizváni: viz prezenční listina 
 
Program jednání: 
 
  1.  Prohlídka Hospitalu Kuks a zahrad (od 13,00 do 14,00 hodin)  
  2.  Schválení zápisu z 19. jednání výboru ze dne 26. 8. 2015  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Návrh podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 

2016  
  5.  Žádost obce Mžany o změnu projektového záměru  
  6.  Změna č. 38/2015 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  7.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na 

likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou  
  8.  Prominutí vrácení části dotace obci Bílá Třemešná  
  9.  Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – IV. 
  10.  Různé  
 
Výbor byl zahájen ve 13,00 hodin prohlídkou Hospitalu Kuks a zahrad s odborným výkladem, 
jednání od 14,30 hodin řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byl schválen program 20. jednání (14 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (14 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Prohlídka Hospitalu Kuks a zahrad (od 13,00 do 14,30 hodin)  
 
K bodu 2 
Schválení zápisu z 19. jednání výboru ze dne 26. 8. 2015  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14  
         Proti    0 
         Zdržel se    0 
 
USNESENÍ 20/139/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 19. jednání výboru ze dne 26. 8. 2015 
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K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0  
         Zdržel se  1 
 
USNESENÍ 20/140/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Lenku Fialovou, DiS. 

 
K bodu 4 
Návrh podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 
2016  
V souladu se Statutem dotačního fondu Královéhradeckého kraje, Zásadami pro poskytování 
dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl předložen oddělením krajských dotací 
návrh podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2016.  
U všech dotačních programů byla dle požadavků novelizovaného zákona změněna formální 
stránka, byly doplněny položky - účel a důvod poskytnutí dotace, lhůta pro rozhodnutí, způsob 
hodnocení a předpokládaná alokace. Další změna vylučuje jako příjemce jakékoliv krajské 
dotace příspěvkové organizace kraje.  Dále je navrženo – snížení maximálních částek dotace, tak 
aby se přiblížily reálným možnostem jejich poskytnutí a nedocházelo k tak razantnímu snižování 
poskytovaných dotací oproti požadovaným částkám. Navrženy jsou úpravy hodnotících kritérií, 
zejména s ohledem na zkušenosti s hodnocením letošních žádostí. 
 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2016: 
16ZPD01 - Protipovodňová ochrana  
16ZPD02 - Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží  
16ZPD03 - Nakládání s odpady a ochrana ovzduší  
16ZPD04 - Ochrana přírody a krajiny  
16ZPD05 - Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta  
16ZPD06 – Včelařství  
16ZPD07 - Propagace životního prostředí a zemědělství  
16ZPD08 - Podpora prodeje ze dvora  
 
Obsahové náplně zůstávají u dotačních programů 16ZPD01, 16ZPD02, 16ZPD03 a 16ZPD05 
beze změny. Změny jsou navrženy u těchto programů: 
 

• program 16ZPD06 je nově ponechán pouze pro včelaře, část praktické péče – dotace na 
stromořadí je přesunuta do programu 16ZPD04 na ochranu přírody a krajiny 

• okrajově nebo vůbec nevyužívaná část praktické péče – myslivost a rybářství – je 
navržena ke zrušení bez náhrady 

• program 16ZPD07 je nově ponechán pouze na pořádání akcí, propagace jinou formou je 
zrušena 

• podpora prodeje ze dvora je z programu na pořádání akcí přesunuta do speciálního nově 
navrženého programu 16ZPD08   
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Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajských dotačních programů pro oblast životního 
prostředí a zemědělství je navržena od 5. 2. 2016 do 24. 3. 2016.  
 
U dotačního programu 16ZPD02 Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních 
nádrží výbor doporučil u hodnotícího kritéria „Žadatel s opakovanou žádostí, hodnocenou nad 60%, ale 

dotace neposkytnuta“ snížení maximálního počtů bodů z původních 25 na 15 a navýšení 
z původních 15 bodů na 20 pak u hodnotících kritérií „Kvalita zpracovaného projektu a časového 

harmonogramu celé akce“ a „Kvalita zpracování rozpočtu, ekonomické využití prostředků“.  

 
Tabulka základních hodnotících kritérií po zapracování výše uvedených připomínek dotačního 
programu 16ZPD02: 
 

Název hodnotícího kritéria   
Rozsah 
bodové 
škály 

Váha bodů 
v bodové 

škále 

Max. počet 
bodů 

Kvalita zpracovaného projektu a časového harmonogramu celé akce  1 - 5 4 20 

Kvalita zpracování rozpočtu, ekonomické využití prostředků 1 - 5 4 20 

Podíl vlastních a partnerských zdrojů 1 - 5 2 10 

Žadatel s opakovanou žádostí, hodnocenou nad 60%, ale dotace neposkytnuta 0; 5 3 15 

 
Dále výbor doporučil alokovat v rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 v rámci kapitoly 
48 - dotační fond částku 2 x 150.000 Kč na poskytnutí individuální dotace na plošné vyšetření 
přítomnosti moru včelího plodu ve dvou okresech Královéhradeckého kraje.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 20/141/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  návrh znění dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 

2016 a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje po zapracování 
připomínek znění dotačních programů schválit 
 

II.  d o p o r u č u j e  
alokovat v rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 v rámci kapitoly 48 - dotační 
fond částku 2 x 150.000 Kč na poskytnutí individuální dotace na plošné vyšetření 
přítomnosti moru včelího plodu ve dvou okresech Královéhradeckého kraje. 

 
K bodu 5 
Žádost obce Mžany o změnu projektového záměru  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/22/1472/2015 ze dne 22. 6. 2015 bylo 
schváleno poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč obci Mžany na rozšíření LBK 7-8 ÚSES 
v lokalitě "Zavadilka" – vypracování projektové dokumentace stavby. 
Obec Mžany požádala Královéhradecký kraj o schválení změny ještě před uzavřením smlouvy. 
Vzhledem k podmínkám dalšího poskytovatele dotace – Státního fondu životního prostředí, 
který podmiňuje poskytnutí dotace realizací nejen lokálního rozšíření územního systému 
ekologické stability, ale realizací celého několikakilometrového úseku, obec od původního 
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záměru s ohledem na své finanční možnosti ustoupila. Nově je projekt formálně pojat jako 
zřízení lokálního biocentra, místo, charakter a rozsah projektu zůstávají ve shodě s původním 
záměrem. 
Vzhledem k tomu, že příslušný dotační program umožňuje podporovat nejen biokoridory, ale  
i biocentra, lze uvedený projekt podpořit i ve formálně pozměněné podobě. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 20/142/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  žádost obce Mžany o změnu projektového záměru, podpořeného dotací 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého 
kraje tuto změnu schválit 
 

K bodu 6 
Změna č. 38/2015 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. 38/2015 obsahuje čtyři dílčí změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje (Obec Deštné v Orlických horách, Obec Velké Svatoňovice, Obec 
Lhota pod Libčany a Obec Česká Metuje, m.č. Vlásenka). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 20/143/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 38/2015 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 7 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci 
havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou  
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 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 
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některých zákonů (vodní zákon) 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 
prací bylo průběžně odsouhlasováno v rámci pravidelných kontrolních dnů, ze kterých byly 
pořizovány protokoly. Současně vodoprávní úřad provedení prací zaznamenával a odsouhlasil ve 
stavebním deníku. Provedení opatření k nápravě dozoroval supervizor zajištěný vodoprávním 
úřadem (společnost OHGS s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí). Supervizor o provedených pracích 
vydal dne 8. 9. 2015 „Zprávu o supervizní činnosti na akci Havárie Svoboda nad Úpou“.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 20/144/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 1.690.115 Kč městu Trutnov k úhradě nákladů, které nelze uložit soukromému 
subjektu, vynaložených na eliminaci havarijního znečištění povrchových vod ve 
Svobodě nad Úpou 
 

K bodu 8 
Prominutí vrácení části dotace obci Bílá Třemešná  
Obec Bílá Třemešná obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
č. ZK/5/261/2013 ze dne 29.4.2013 investiční dotaci ve výši 250.000 Kč na zpracování 
projektové dokumentace „Tlaková kanalizace Aleje“ dle dotační smlouvy č. 1586/2013, dále 
250.000 Kč na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce vodovodu Aleje“ dle dotační 
smlouvy č. 1587/2013, z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství  
a odkanalizování obcí do 2000 obyvatel“ . 
Veřejnosprávní kontrolou čerpání dotací provedenou dne 31.7.2015 Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje bylo zjištěno, že část uznatelných nákladů obou projektů byla 
příjemcem uhrazena mimo závazný termín stanovený dotačními smlouvami, čímž se tato část 
nákladů stává dle podmínek dotační smlouvy neuznatelným nákladem pro financování z dotace  
a příjemce je povinen vrátit alikvotní část dotace: 
Smlouva č. 1586/2013 – ponížení uznatelných nákladů o 98.815 Kč, povinnost vrátit část dotace 
ve výši 74.324 Kč, 
Smlouva č. 1587/2013 – ponížení uznatelných nákladů o 98.750 Kč, povinnost vrátit část dotace 
ve výši 74.193 Kč. 
 
Příjemce požádal dne 27.8.2015 orgány Královéhradeckého kraje o prominutí vrácení uvedených 
částí dotace v důsledku nedostatečné interpretace podmínek dotační smlouvy, čímž došlo 
k neúmyslné úhradě části nákladů projektů mimo závazný termín dle dotačních smluv.  
Poskytnuté dotace obci Bílá Třemešná byly plně vynaloženy k deklarovanému účelu 
stanovenému dotačními smlouvami, jejím čerpáním nedošlo k neefektivnímu či neúčelnému 
vynaložení veřejných finančních prostředků. Dokladovou kontrolou projektu nebyly zjištěny 
další nedostatky.  
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
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         Pro  14 
         Proti               0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 20/145/2015/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit obci Bílá Třemešná prominutí 

vrácení části dotace ve výši 74.324 Kč na zpracování projektové dokumentace 
„Tlaková kanalizace Aleje“ a 74.193 Kč na zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce vodovodu Aleje“ 
 

K bodu 9 
Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – IV.  
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 121.636.342Kč.    
Komise pro posuzování a vyhodnocení žádostí o podporu ze SFŽP, MZe ČR a 
Královéhradeckého kraje pověřená Radou Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 
21.9.2015 doporučila vykrýt ve čtvrtém kole žádosti o dotace v celkové výši 5.604.000 Kč (16 
žádostí o dotaci na zpracování projektových dokumentací staveb a 2 žádosti o dotaci na realizaci 
staveb). 
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.  
 

Žadatel IČ: Název projektu Uznatelné 
náklady (Kč) 

Návrh dotace 
(Kč) 

Obec Borovnice 00274747 
Vodovodní řady v obci Borovnice a 
propojovací řad VDJ Lhoty u 
Potštejna - Borovnice - Rájec 

378 730 300 000 

Obec Lhoty u Potštejna 00275042 Vodovodní řady a VDJ Lhoty u 
Potštejna 538 450 300 000 

Obec Ohnišov 00275166 Obec Ohnišov - vodovod 459 800 300 000 
Město Pec pod Sněžkou 00278181 Kanalizace Velká Úpa 448 910 300 000 

Obec Velichovky 00273155 Opatření na úpravně vody - 
Velichovky 246 000 171 000 

Obec Barchov 00268593 Biologické dočišťovací nádrže 
Barchov 228 690 182 000 

Obec Suchovršice 00580775 Vodovod Suchovršice - Lhotka 316 173 250 000 

Město Libáň 00271748 Kanalizace pro 13 RD v Libáni - ul. 
Čes.Bratří 127 500 102 000 

Město Libáň 00271748 Kanalizace a ČOV Křešice 340 000 272 000 

Obec Mostek 00278157 Mostek - Dvořáčky, zdroj vody a 
vodovod 330 000 264 000 

Obec Zábrodí 00273244 Rozšíření kanalizace - Horní Rybníky 279 655 184 000 

Obec Česká Metuje 00272582 Česká Metuje - kanalizace a čistírna 
odpadních vod 382 200 300 000 

Obec Lhota pod Libčany 00268992 Rozšíření ČOV Lhota pod Libčany 621 335 300 000 

Obec Velké Svatoňovice 00278394 Splašková kanalizace a ČOV Velké 
Svatoňovice 483 000 300 000 

Obec Lužec nad 
Cidlinou 00653403 Lužec nad Cidlinou - dostavba 

splaškové kanalizace 229 900 170 000 
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Obec Vysoká Srbská 00273228 Kanalizace Vysoká Srbská - Zlíčko 279 000 209 000 
Obec Záměl 00275531 ČOV Záměl 980 100 700 000 
Obec Rožnov 00272981 Kanalizace Rožnov – Neznášov  37 816 821 1 000 000 

CELKEM 5 604 000 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 20/146/2015/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 – IV. 
 

K bodu 10 
Různé  
 

- termín příštího jednání výboru:  11. 11. 2015 – VŠÚO Holovousy (prohlídka pro zájemce 
od 12,30 hodin, program jednání od 14,00 hodin – bude upřesněno pozvánkou) 

   
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 16,15 hodin jednání ukončil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 

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

…………………………………………. 
                         Lenka Fialová, DiS. 
                         ověřovatelka zápisu 


