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Z á p i s 

 
z 13. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 8. 10. 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 12. jednání výboru ze dne 27. 8. 2014  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Podmínky dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 

2015  
  4.  Soustava NATURA 2000 – informace k vyhlašování zvláště chráněných území 

soustavy v Královéhradeckém kraji  
  5.  Podnět Královéhradeckého kraje na novelu § 42 vodního zákona  
  6.  Nový přístup ke změnám Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 

kraje v roce 2015 a v následujících letech  
  7.  Informace o poskytování finančního příspěvku na hospodaření v lesích v roce 2014  
  8.  Příprava pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na 

rok 2015  
  9.  Informace o plnění Společného programu na podporu výměny kotlů  

v Královéhradeckém kraji  
  10.  Různé  
 
Jednání v 14,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Martin Puš. 
 

- byla představena nová členka výboru Helena Rezková 
- byl schválen program 13. jednání (15 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (15 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 12. jednání výboru ze dne 27. 8. 2014  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  15 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
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USNESENÍ 13/82/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 12. jednání výboru ze dne 27. 8. 2014 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  15 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 13/83/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Jiřího Zváru 
 
K bodu 3 
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  

 
V návaznosti na předchozí zasedání výboru, na kterém byla diskutována otázka možného využití 
nevyčerpaných prostředků z nevyužité dotace ve výši 400.000 Kč, bylo navrženo použití části 
těchto prostředků na zahájení plošného vyšetřování moru včelího plodu.  
Možnost získání dotace na výdaje na vyšetření moru včelího plodu je sice dána v dotačním 
programu ZPD06 – „Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty“, ale dosud nebyla 
včelaři využívána. Dle žádosti krajské koordinační komise Českého svazu včelařů by bylo 
vhodné problematiku řešit plošným vyšetřením včelstev, s poskytnutím speciální dotace na 
konkrétní území. Reálné je vyšetření vzorků v rámci jednoho okresu (cca 400 vzorků po max. 25 
včelstvech, jeden vzorek 505 Kč), přičemž svaz včelařů doporučuje přednostně řešit okresy 
Trutnov (6428 včelstev na 584 stanovištích) a Náchod (7407 včelstev na 731 stanovištích).  
Vzhledem k výše uvedenému oddělení krajských dotací navrhlo, aby výbor doporučil 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválení poskytnutí speciální účelové dotace ve výši 
200.000 Kč na plošné vyšetření přítomnosti moru včelího plodu v okrese Trutnov, s poskytnutím 
obdobné dotace na další okresy v následujících letech. Příjemcem dotace by byly, po dohodě 
s krajským koordinátorem a okresní organizací, jednotlivé základní organizace ČSV.  Navržené 
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prostředky na první etapu vyšetření by byly převedeny z dotačního fondu do příslušné 
rozpočtové kapitoly. 
 
Dále byla projednána žádost Okresní agrární komory v Hradci Králové ve věci poskytnutí dotace 
z rozpočtu kraje na pořádání 8. Královéhradeckého krajského masopustu dne 17. 2. 2015. 
Žadatel již jednou uspěl v dotačním programu „Propagace životního prostředí a zemědělství“ – 
14ZPD07, kdy byla jeho žádost vyhodnocena jako přijatelná a bylo přiděleno 35.000 Kč. Z tehdy 
předloženého rozpočtu vyplývalo, že celá akce bude stát 107.500 Kč, z toho bylo 69.500 
požadováno jako dotace a 38.000 měl činit vlastní podíl žadatele.  Požadovaná částka byla 
krácena i s poukazem na výdělečný charakter akce.  Z důvodu neposkytnutí celé požadované 
částky žadatel od dotace odstoupil. 
Dne 7. 10. 2014 Okresní agrární komora požádala znovu o poskytnutí celé tehdy požadované 
částky 69.500 Kč. V této souvislosti se jednání výboru zúčastnil zástupce Okresní agrární 
komory v Hradci Králové, který zároveň požádal o podporu na činnost Agrárního poradenského 
a informačního centra a pořádání akce Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
USNESENÍ 13/84/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
 1. schválit podmínky dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství 

na rok 2015 
 
Hlasování: 
   Pro  15 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 

 2. schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč základním organizacím 
Českého svazu včelařů na vyšetření moru včelího plodu v okresu Trutnov, mimo 
stanovená ochranná pásma, a obdobně řešit problematiku pro ostatní okresy 
v následujících letech 
 
Hlasování: 

   Pro  15 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 

 3. schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 69.500 Kč Okresní agrární komoře 
v Hradci Králové na pořádání 8. Královéhradeckého krajského masopustu v roce 
2015 

 
                     Hlasování: 
             Pro                 14  
             Proti           0 
             Zdržel se          1 
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K bodu 4 
Soustava NATURA 2000 – informace k vyhlašování zvláště chráněných území soustavy  
v Královéhradeckém kraji  
Povinnost krajů vytvořit ve svém správním obvodu soustavu NATURA 2000 (reprezentovanou 
mj. evropsky významnými lokalitami) a zajišťovat péči o ni, vyplývá z ust. § 1, § 45c odst. 4 a 5 
a § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Královéhradecký kraj má z hlediska věcné a místní působnosti ve správě celkem 58 evropsky 
významných lokalit. Z tohoto počtu je dle platného nařízení vlády č. 318/2013 Sb. povinen 
vyhlásit za území zvláště chráněná v kategorii přírodní památka nebo přírodní rezervace celkem 
40 evropsky významných lokalit.  
Vyhlášení evropsky významných lokalit (EVL), resp. zajištění nezbytných podkladů pro 
vyhlášení je financováno z celkem 4 projektů „Vytváření území soustavy NATURA 2000 
v Královéhradeckém kraji“, a to na základě smluv o dílo, které jsou či ještě budou uzavřeny 
s příslušnými zhotoviteli. 
 
Královéhradeckému kraji bylo cestou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO 
Orlické hory a krajského střediska Hradec Králové (AOPK) oznámeno uvažované doplnění 
národního seznamu o další nové lokality s tím, že i u některých vybraných stávajících evropsky 
významných lokalit dojde k dalšímu rozšíření hlavních předmětů ochrany území.  
 
AOPK dosud předložené návrhy k doplnění obsahují celkem 6 lokalit: 
1) Odkaliště u Dobré Vody – předmět ochrany - kuňka obecná  
2) Běleč – střelnice – předmět ochrany vážka jasnoskvrnná  
3) Na Plachtě 3 – doplnění dalšího předmětu ochrany - modrásek očkovaný  
4) Náchod, Běloves - lom – předmět ochrany - čolek velký  
5) Byšičky – doplnění předmětu ochrany o stanoviště 7230 – Zásaditá slatiniště 
6) Javorka a Cidlina – Sběř – uvažovaná možnost doplnění předmětu ochrany o stanoviště                      
3260 – Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů  
 
Návrh na doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit byl projednán v Komisi 
životního prostředí a zemědělství rady kraje dne 20. 8. 2014 a dne 22. 9. 2014 i v radě kraje s 
jednoznačným závěrem, že Královéhradecký kraj nesouhlasí s dalším doplňováním národního 
seznamu evropsky významných lokalit o nové lokality. Současně Královéhradecký kraj 
nesouhlasí s účelovým doplňováním dalších předmětů ochrany u evropsky významných lokalit 
již vyhlášených za zvláště chráněná území, neboť takové doplnění generuje za stávající právní 
úpravy (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění) zahájení nového 
procesu vyhlášení zvláště chráněných území s nutnými náklady s tím souvisejícími.  
Nesouhlasné stanovisko Královéhradeckého kraje bylo písemně předáno Ministerstvu životního 
prostředí a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.  
Hlavním důvodem nesouhlasu Královéhradeckého kraje s dalším doplňováním národního 
seznamu je skutečnost, že dosud nebyla ze strany příslušných ústředních orgánů, t.j.  
Ministerstva životního prostředí (event. i Ministerstva financí) uspokojivě dořešena otázka 
následného financování péče o evropsky významné lokality, a to jak z pohledu zajištění alokace 
potřebných finančních prostředků na péči o tato území pro kraje, tak i zajištění vhodných, 
administrativně transparentních tuzemských či jiných dotačních titulů zaměřených do této 
oblasti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  15 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
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USNESENÍ 13/85/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k vyhlašování zvláště chráněných území soustavy NATURA 2000 

v Královéhradeckém kraji 
 

- v 15, 00 hodin jednání opustili 2 členové výboru 
 
K bodu 5 
Podnět Královéhradeckého kraje na novelu § 42 vodního zákona  
Královéhradecký kraj poskytnul v nedávné době dotaci městu Nové Město nad Metují na 
eliminaci havarijního úniku lehkých topných olejů (projednáno ve výboru dne 28. 5. 2014). 
Jelikož původce havárie (fyzická osoba) byl v insolvenci a nesplnil uložená nápravná opatření, 
musel neprodleně vodoprávní úřad s ohledem na závažnost případu, kdy hrozilo nebezpečí z 
prodlení, postupovat dle § 42 odst. 1 vodního zákona a zabezpečit opatření k nápravě sám na 
náklady původce. 
Z rozpočtu města bylo nezbytné vynaložit na sanační práce částku mírně přesahující 2 mil. Kč. 
Nedostatek disponibilních prostředků tak vedlo město k tomu, aby požádalo o spolupráci kraj, a 
to formou dotace.  
Ačkoli Královéhradecký kraj disponuje zvláštním účtem, zřízeným dle ustanovení § 42 odst. 4 
vodního zákona, nemohl tyto prostředky pro daný účel, s ohledem na stávající znění § 42 
vodního zákona, využít. Vzhledem ke skutečnosti, že zájmem kraje bylo městu pomoci, finanční 
prostředky po projednání v orgánech kraje poskytl z jiného zdroje.  
V této souvislosti se odbor životního prostředí a zemědělství obrátil na náměstka ministra 
životního prostředí ve věci novelizace ustanovení § 42 vodního zákona tak, aby se i na výše 
popsané případy mohly poskytnout finanční prostředky ze zvláštního účtu kraje s tím, že po 
jejich vymožení na původci havárie by se na zvláštní účet vrátily. 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  13  
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 13/86/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k podnětu Královéhradeckého kraje novelizovat ustanovení § 42 vodního 

zákona 
 
K bodu 6 
Nový přístup ke změnám Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
v roce 2015 a v následujících letech  
K 31. 12. 2014 končí smlouva uzavřená mezi Královéhradeckým krajem a společností VIS-
vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s r.o. Hradec Králové na zpracování změn Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK). V současné době je 
připravováno výběrové řízení na nového zpracovatele změn PRVK s tím, že se předpokládá 
účinnost smlouvy s novým zpracovatelem změn PRVK od 1. 1. 2015. Nový zpracovatel změn 
PRVK již bude vedle standardních změn koncepce aktualizovat i stávající stav v oblasti 
zásobování pitnou vodou a odkanalizování v dané konkrétní obci. Tímto zdejší krajský úřad, 
potažmo Královéhradecký kraj, reaguje na novelu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech  
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a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech  
a kanalizacích), v platném znění.  
O těchto souvisejících aktualizacích PRVK bude informován pouze výbor pro životní prostředí  
a zemědělství,  a to v souvislosti s projednávanou změnou PRVK. Aktualizace stávajícího stavu 
PRVK nebudou projednávány v orgánech kraje a budou pouze na principu „fakticity“ opraveny 
v platném PRVK. Standardní změny koncepce budou i nadále v orgánech kraje projednávány.  
 
K bodu 7 
Informace o poskytování finančního příspěvku na hospodaření v lesích v roce 2014  
K 8. 10. 2014 bylo na krajský úřad podáno 231 žádostí o finanční příspěvek na hospodaření 
v lesích v celkové hodnotě 12.365.668 Kč. 
Všechny žádosti jsou zkontrolované a k proplacení je jich doporučeno 228 v celkové výši 
11.210.281 Kč: 

• obce a města - 70 žádostí ve výši 2.653.520 Kč  
• fyzické osoby - 103 žádostí ve výši 4.157.205 Kč 
• právnické osoby – 54 žádostí ve výši 4.239.166 Kč 
• Česká lesnická akademie Trutnov – 1 žádost ve výši 160.390 Kč 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  13 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 13/87/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o poskytování finančního příspěvku na hospodaření v lesích v roce 2014 
 
K bodu 8 
Příprava pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na rok 
2015  
Stávající Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití (pravidla) byla rozeslána před jednáním 
výboru. Členové výboru byli na jednání s pravidly podrobněji seznámeni a byli požádáni, aby 
v termínu do 31.10.2014 zaslali případné připomínky a návrhy na změnu pravidel na rok 
2015 na e-mailovou adresu iloudova@kr-kralovehradecky.cz. Po zapracování připomínek 
bude finální verze Závazných pravidel Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití předložena výboru na 
příštím jednání dne 19.11.2014 k doporučení ke schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje.  
 
K bodu 9 
Informace o plnění Společného programu na podporu výměny kotlů v Královéhradeckém 
kraji  
Dotační program byl vyhlášen dne 12. května 2014 na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje dne 14. dubna 2014. V rámci výzvy k předkládání žádostí bylo přijato  
celkem 414 žádostí o dotaci včetně 27 náhradníků nad rámec celkové finanční alokace programu 
ve výši 20 mil. Kč., přičemž k vyčerpání uvedené finanční alokace došlo během jednoho týdne. 
Přijaté žádosti o dotaci byly rozděleny rovným dílem ke kontrole a další administraci mezi KÚ 
Královéhradeckého kraje a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). 

mailto:iloudova@kr-kralovehradecky.cz
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Po kontrole formálních náležitostí přijatých žádostí bylo schváleno k vykrytí 384 žadatelů (KÚ – 
191 žadatelů, SFŽP – 193 žadatelů). Dne 18. 7. 2014 bylo úspěšným žadatelům o dotaci 
odesláno oznámení o schválení dotace a výzva k doložení povinných dokladů prokazujících 
výměnu kotle, a to nejpozději do 9 měsíců od zaslání tohoto vyrozumění. 
Aktuálně probíhá příjem a kontrola dokladů od žadatelů, kteří provedli výměnu kotle,  
s následným zpracováním dotačních smluv a proplacení dotace. Toto potrvá nejpozději do 
poloviny dubna 2015. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
   Pro  13 
   Proti    0 
   Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 13/88/2014/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o plnění Společného programu na podporu výměny kotlů 

v Královéhradeckém kraji 
 
K bodu 10 
Různé  

- byla diskutována otázka možnosti úpravy vymezení prvků územních systémů ekologické 
stability místní, regionální a neregionální úrovně na pozemcích určených k plnění funkce 
lesa v návaznosti na platné  Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). 
Vysvětlena byla vazba opatření uvedených v platných ZÚR na nově zpracovávané lesní 
hospodářské plány včetně kompetencí dotčených orgánů státní správy (ORP a KÚ).  

 
Termín příštího jednání výboru:  19.  11.  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  

…………………………………………. 
                                Jiří Zvára 

    ověřovatel zápisu 


