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Z á p i s 

 
z 14. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 14.11.2018 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 z 13. jednání výboru ze dne 3.10.2018  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Prodloužení doby realizace projektů podpořených dotacemi v oblasti životní prostředí 

a zemědělství  
  4.  Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním 

intravilánu města Nový Bydžov – příslib kofinancování  
  5.  Změna č. 53/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2017/05027  
  7.  Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2018 – III.  
  8.  Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje  
  9.  Plán práce na rok 2019  
  10.  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 12 členů. 
 

- byl schválen program 14. jednání (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (12 pro, 0 proti, 0 zdržel)  

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 13. jednání výboru ze dne 3.10.2018  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 14/93/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 13. jednání výboru ze dne 3.10.2018 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0  
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 14/94/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu MVDr. Ivanu Hantschovou 

 
K bodu 3 
Prodloužení doby realizace projektů podpořených dotacemi v oblasti životní prostředí  
a zemědělství  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením číslo ZK/6/329/2017 ze dne 19. 6. 2017 
schválilo poskytnutí dotace z krajského dotačního programu 17ZPD02 městu Nové Město nad 
Metují na projekt „Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují – vypracování 
projektové dokumentace“ (17ZPD02-0008) ve výši 167.000 Kč.  
Královéhradecký kraj obdržel dne 19. 10. 2018 žádost města Nové Město nad Metují  
o prodloužení termínu realizace projektu 17ZPD02-0008 z původního termínu 31. 12. 2018 na 
nový termín ukončení projektu 31. 12. 2019 (viz žádost rozeslaná členům výboru elektronicky 
před jednáním). 
Usnesením číslo ZK/12/905/2018 ze dne 23. 4. 2018 schválilo poskytnutí dotace z krajského 
dotačního programu 17ZPD05 subjektu Recyklohraní, o.p.s. Praha na projekt „Poklady 
z recyklace – recyklační kufřík – výuková pomůcka“ (18ZPD05-0010) ve výši 45.000 Kč. Dne 
5. 11. 2018 Královéhradecký kraj obdržel žádost společnosti Recyklohraní, o.p.s. o prodloužení 
termínu realizace podpořeného projektu z původního termínu 31. 12. 2018 na nový termín 
ukončení projektu 31. 12. 2019 (viz žádost rozeslaná členům výboru elektronicky před 
jednáním). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 14/95/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení termínu realizace 

projektů 17ZPD02-0008 a 18ZPD05-0010 z původního termínu 31.12.2018 na nový 
termín ukončení projektů 31.12.2019 
 

K bodu 4 
Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním 
intravilánu m ěsta Nový Bydžov – příslib kofinancování  
Práce na průzkumu, vyhodnocení a eliminaci staré ekologické zátěže podzemních vod probíhají 
v Novém Bydžově již od roku 2007, kdy zde bylo zjištěno významné znečištění podzemní vody 
v domovních studních karcinogenními chlorovanými etylény - masívní přítomnost těchto látek 
byla prokázána v užívané domovní studni (4544 µg/l, přičemž limit pro pitnou vodu je 10 µg/l). 
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Po projednání všech výsledků doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik byl v listopadu 2017 
vypracován projekt Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast  
a sousedním intravilánu města Nový Bydžov. Tento projekt předpokládá pro období let 2019 – 
2023 odtěžbu nejvíce kontaminovaných zemin a jejich náhradu inertním materiálem společně  
s eliminací chlorovaných etylénů v podzemích vodách metodou jejich chemické oxidace ISCO 
(pomocí manganistanu draselného) a biologické redukce BRD (pomocí mlékárenské syrovátky). 
Projektované náklady sanace činí 98.860.262 Kč a Královéhradecký kraj byl dopisem starosty 
města Nový Bydžov ze dne 3.10.2018 požádán o finanční spoluúčast ve výši 10% (9.886.026 
Kč). Předpoklad je, že 85 % nákladů na sanaci (tj. 84.031.224 Kč) bude pokryto dotací z OPŽP, 
5% (tj. 4.943.013 Kč) spoluúčastí města Nový Bydžov a 10% (tj. 9.886.026 Kč) finanční 
spoluúčastí Královéhradeckého kraje. 
Podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona v případech, kdy opatření k nápravě závadného 
stavu nelze uložit původci závadného stavu a hrozí-li závažné znečištění či ohrožení podzemních 
nebo povrchových vod, zabezpečí opatření k nápravě z vlastního podnětu (nebo z podnětu ČIŽP) 
příslušný vodoprávní úřad. K tomuto účelu zřizuje kraj v rámci svého rozpočtu zvláštní účet 
ročně doplňovaný do výše 10.000.000 Kč. Nejpravděpodobnější původce předmětné ekologické 
zátěže, Kovoplast s.p. zanikl dne 10. 2. 1997. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 14/96/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit příslib kofinancování finanční 

spoluúčasti Královéhradeckého kraje k dotaci Ministerstva životního prostředí na 
projekt „Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast 
a sousedním intravilánu města Nový Bydžov“ ve výši 10 % rozpočtovaných nákladů 
v období 2019-2023 v celkové maximální výši 9.886.026 Kč 
 

K bodu 5 
Změna č. 53/2018 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. 53/2018 obsahuje dvě dílčí změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: obec Semechnice, město Jičín vč. m. č. Sedlička a lokalita Soudná  
a Kasárny. Stav současného řešení PRVK v předmětných obcích včetně popisu navrhovaných 
změn byl členům výboru rozeslán elektronicky před jednáním. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 14/97/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 53/2018 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 6 
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2017/05027  
Obec Skuhrov nad Bělou obdržela z rozpočtu Královéhradeckého kraje investiční dotaci ve výši 
120.000 Kč na zpracování projektové dokumentace s názvem „Výstavba Za kostelem – 
inženýrské sítě“  na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/05027. Obec 
Skuhrov nad Bělou požádala poskytovatele dotace dne 11. 10. 2018 o prodloužení termínu 
dokončení uvedeného projektu do 30. 6. 2019 v důsledku problémů s určením vlastnictví 
jednoho z pozemků v projednávané trase vedení kanalizace, čímž došlo ke zpoždění 
při projektování stavby.  
Požadovaná změna termínu dokončení projektové dokumentace k 30. 6. 2018 bude provedena 
dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2017/05027. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 14/98/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí 

dotace č. DS2017/05027, kterým se prodlužuje termín dokončení projektu s názvem 
„Výstavba Za kostelem – inženýrské sítě“ 
  

K bodu 7 
Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2018 – III.  
Předmětem je poskytnutí investičních dotací obcím na vodohospodářské projekty z letošní výzvy 
k předkládání žádostí o dotace k 31. březnu 2018 v krajském dotačním programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Do letošní výzvy 
k předkládání žádostí o dotace bylo předloženo 109 žádostí s celkovým požadavkem finanční 
podpory ve výši 122.211.000 Kč.   
Komise pro posuzování žádostí o dotace Královéhradeckého kraje na rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury na svém zasedání dne 29. 10. 2018 doporučila v souladu s pravidly programu 
rozdělit ve třetím kole investiční dotace obcím v celkové výši 20.850.000 Kč. 
Navržené rozdělení dotací v celkové výši 20.850.000 Kč je kryto schváleným rozpočtem 
kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství pro rok 2018 – investiční dotace obcím ve výši 
4.000.000 Kč a vodohospodářské akce dle vodního zákona ve výši 16.850.000 Kč.  
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Tabulka 1: Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – investiční dotace obcím 
žadatel 

 
název projektu 

uznatelné 
náklady 

návrh 
dotace 

doba realizace 
projektu 

  (Kč) (Kč) od do 
Obec Ohnišťany Dostavba kanalizace Ohnišťany 381 150  290 000  1.6.2018 31.3.2020 

Město Janské 
Lázně 

Odkanalizování lokality Nad 
Sirénou - Janské Lázně 

147 000  112 000  1.1.2018 31.10.2019 

Obec Habřina Zokruhování kanalizace obce 
Habřina 

89 000  68 000  1.5.2018 31.10.2019 

Obec Habřina Zokruhování vodovodního řadu 
obce Habřina 

169 000  130 000  1.5.2018 31.10.2019 

Obec Češov Vodovod Češov-Liběšice - 3. 
etapa 

7 238 217  3 400 000  1.6.2018 31.5.2020 

CELKEM 4 000 000 

 
Tabulka 2: Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – vodohospodářské akce dle vodního zákona 

žadatel název projektu 
uznatelné 
náklady 

návrh dotace 
doba realizace 

projektu 
  (Kč) (Kč) od do 

Obec Radim Dostavba vodovodu Radim - 
vodojem 

5 390 433  3 000 000  1.5.2018 31.3.2020 

Obec Barchov Biologické dočišťování nádrže 
Barchov 

5 677 261  2 900 000  1.1.2019 31.12.2021 

Město Železnice Železnice - Kanalizace Těšín 5 507 857  2 850 000  1.9.2018 31.10.2019 

Obec Údrnice Dostavba vodovodu Bilsko 5 131 511  2 700 000  1.10.2018 31.3.2020 

Město Sobotka Vodovod Kdanice 4 610 593  2 400 000  1.7.2018 30.6.2020 

Město Pilníkov Pilníkov - kanalizace a ČOV 165 078 350  3 000 000  1.8.2018 31.7.2020 

CELKEM 16 850  000 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 14/99/2018/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 2018 – III. 
 

K bodu 8 
Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla 
výboru předložena k projednání žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na individuální účel. 
Jedná se o projekt, který se týká oblasti životního prostředí a zemědělství: 
 

žadatel projekt účel požadavek 
Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Týniště nad 
Orlicí 

Pořízení šnekového 
dopravníku 

Nákup 7 m dlouhého šnekového 
dopravníku s motorem na rybniční 
hospodářství 

18.500 Kč 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  0  
         Proti  4   
         Zdržel se 8  
 
USNESENÍ /VŽP/ NEPŘIJATÝ NÁVRH  
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  předloženou žádost o poskytnutí dotace na individuální účel a nemá námitek 

k poskytnutí dotace na individuální účel z prostředků kapitoly 18 – zastupitelstvo 
kraje na rok 2018 
 

K bodu 9 
Plán práce na rok 2019  
Výbor projednal a schválil termíny jednání na rok 2019:  
9.01.2019, 06.03.2019, 17.04.2019, 29.05.2019, 21.08.2019, 25.09.2019, 20.11.2019. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 14/100/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  plán práce na rok 2019 

 
K bodu 10 
Různé  

- termín příštího jednání výboru: 9. 1. 2019  
 
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 15,30 hodin jednání ukončil.  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

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

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

 ověřovatel zápisu 


