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Z á p i s 

 
z 8. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 10. 1. 2018 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 ze 7. jednání výboru ze dne 15. 11. 2017  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Schválení členů hodnotící komise a dalších přizvaných kompetentních osob a termínu 

jednání hodnotící komise (odbor RG)  
  4.  Kompletní faktografická rešerše existujících odborných dokumentů zabývajících se 

problematikou vody a vodního hospodářství, které se vztahují ke Královéhradeckému 
kraji – informace (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. Praha)  

  5.  Změna č. 48/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2018  
  7.  Plán práce na rok 2018  
  8.  Různé  
 
 
Jednání v 14,00 hodin zahájil a řídil předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Otakar Ruml. 
 
Výbor byl zahájen v počtu 11 členů. 
 

- byl schválen program 8. jednání (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 7. jednání výboru ze dne 15. 11. 2017  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/57/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis ze 7. jednání výboru ze dne 15. 11. 2017 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/58/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
    ověřovatelem zápisu MVDr. Ivanu Hantschovou 
 
Na jednání se dostavil Bc. Jiří Kálal, DiS. 
 
K bodu 3 
Schválení členů hodnotící komise a dalších přizvaných kompetentních osob a termínu 
jednání hodnotící komise (odbor RG)  
 
Na základě schválených Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje a Podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství výbor navrhl 
složení hodnotící komise včetně seznamu přizvaných kompetentních osob pro hodnocení žádostí 
o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Dále výbor stanovil termín 
jednání komise.  
 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2018: 
18ZPD04 - Ochrana přírody a krajiny 
18ZPD05 - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  
18ZPD06 - Včelařství 
18ZPD07 - Propagace zemědělství a místní produkce 
 
Vzhledem k tomu, že v roce 2018 Program obnovy venkova (18POV01) obsahuje 2 nové účely 
z oblasti životního prostředí a zemědělství (účel 4 - Obnova a technické zajištění stávajících 
vodních nádrží, účel 5 -  Nakládání s odpady), byl navržen jeden člen výboru pro životní 
prostředí a zemědělství (+ náhradník) do hodnotící komise POV. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
      Pro  12  
          Proti    0 
          Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/59/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
             hodnotící komisi v dotační oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2018  
             v počtu 7 členů 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
Pro  12  
Proti    0 
Zdržel se   0 
 
II.  n a v r h u j e  

1. členy hodnotící komise v dotační oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2018 
ve složení: 

 
Předseda: Ing. Otakar Ruml  
Člen: Bc. Karel Klíma 
Člen: Ing. Aleš Maloch 
Člen: Ing. Jan Groh, LL.M., MBA 
Člen: Ing. Václav Ludvík 
Člen: Radomír Sedláček 
Člen: Ing. Milan Žďárek 
 

2. přizvat kompetentní osoby pro jednání hodnotící komise pro rok 2018 v dotační oblasti 
životního prostředí a zemědělství: 

 
Ivanu Kudrnáčovou – vedoucího odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací  
Miroslava Krejzlíka – vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství 
Ondřeje Slavíka – vedoucího úseku samosprávných činností 
Miroslava Mejstříka – vedoucího oddělení krajských dotací 
Terezu Chrobákovou – odbornou garantku za odbor životního prostředí a zemědělství 
Ondřeje Knotka – administrátora dotačních programů oblast životní prostředí a zemědělství 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
III. s c h v a l u j e  
             termín jednání hodnotící komise 20. března 2018 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
IV.  n a v r h u j e  

 člena hodnotící komise v dotační oblasti Program obnovy venkova pro rok 2018  
 Ing. Rostislava Jireše (náhradník Ing. Otakar Ruml) 

 
 
Na jednání se dostavil Ing. Miloš Pochobradský 
Jednání opustil Ing. Milan Žďárek 
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K bodu 4 
Kompletní faktografická rešerše existujících odborných dokumentů zabývajících se 
problematikou vody a vodního hospodářství, které se vztahují ke Královéhradeckému 
kraji – informace (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. Praha)  
 
Bc. Karel Klíma uvedl členy výboru do problematiky vodního hospodářství, následně zástupce 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, v.v.i. Praha seznámil formou 
prezentace členy výboru s Kompletní faktografickou rešerší existujících odborných dokumentů 
zabývajících se problematikou vody a vodního hospodářství, které se vztahují ke 
Královéhradeckému kraji. Uvedená rešerše předchází zpracování strategického materiálu 
v oblasti vodního hospodářství Královéhradeckého kraje, tzv. „Ucelené politiky 
Královéhradeckého kraje v oblasti vodního hospodářství“.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/60/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
prezentaci ke Kompletní faktografické rešerši existujících odborných dokumentů   
zabývajících se problematikou vody a vodního hospodářství, které se vztahují ke 
Královéhradeckému kraji 

 
Jednání opustil Ing. Rostislav Jireš a Bc. Jiří Kálal, DiS. 
 
K bodu 5 
Změna č. 48/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (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.    
Královéhradecký kraj dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o VaK), v platném znění, zajišťuje 
v samostatné působnosti zpracování a schvaluje PRVK pro své území nebo jeho část a to včetně 
jeho změn a aktualizací. Na základě příslušných žádostí byly zpracovány změny PRVK, které 
byly následně projednány se všemi příslušnými subjekty (obec, vlastník a provozovatel 
vodovodu a kanalizace, Ministerstvo zemědělství, správce povodí, příslušný vodoprávní úřad  
a příslušný úřad územního plánování). 
Změna č. 48/2018 obsahuje pět dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: obec Nahořany (Dolsko), obec Lhota pod Libčany, obec Milovice  
u Hořic, obec Provodov – Šonov a místní část Václavice, obec Provodov Šonov (Kleny, Šeřeč). 
Stav současného řešení PRVK v předmětných obcích včetně popisu navrhovaných změn byl 
členům výboru rozeslán elektronicky před jednáním. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 8/61/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 48/2018 Plánu rozvoje    
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 6 
Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2018  
 
Předmětem je převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitoly 02 – životní prostředí  
a zemědělství v celkové výši 37.641.684 Kč z roku 2017 na rok 2018 schválených k rozdělení 
dotací v rámci krajského dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou 
vodou a odvádění odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel“ a na řešení starých ekologických 
zátěží na území Královéhradeckého kraje dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách  
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Převod finančních prostředků bude proveden zvýšením rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí  
a zemědělství v roce 2018 o částku 37.641.684 Kč za současného zvýšení zapojení výsledku 
hospodaření Královéhradeckého kraje roku 2017 o stejnou částku. 
Podrobné informace k tomuto materiálu obdrželi členové výboru elektronicky před jednáním. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/62/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit převod nevyčerpaných finančních  
prostředků kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství v celkové výši 37.641.684 Kč    
z roku 2017 na rok 2018 schválených k rozdělení dotací v rámci krajského dotačního 
programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění 
odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel“ a na řešení starých ekologických zátěží na 
území Královéhradeckého kraje dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
K bodu 7 
Plán práce na rok 2018  
 
Výbor projednal a schválil termíny jednání na rok 2018:  
10.01.2018, 07.03.2018, 04.04.2018, 18.04.2018, 30.05.2018, 22.08.2018, 03.10.2018, 
14.11.2018. 
Termíny jednání jsou určeny v návaznosti na jednání zastupitelstva kraje.  
Jednání výboru dne 18.04.2018 se bude konat pouze v případě nutnosti projednání materiálů 
předkládaných do zastupitelstva dne 21.05.2018. V opačném případě bude tento termín výboru 
zrušen. 
 
 
 
 
 



 6 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 8/63/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  plán práce na rok 2018 
 
 
K bodu 8 
Různé  
 

- termín příštího jednání výboru: 7. 3. 2018 (výjezdní – ZD Ostaš) 
 
 
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 16,10 hodin jednání ukončil.  

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Ing. Otakar Ruml 
předseda výboru  

…………………………………………. 
MVDr. Ivana Hantschová 

 ověřovatel zápisu 


