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Z á p i s 

 
ze 7. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 15. 11. 2017 od 13,00 hodin  

 
Místo jednání: Cukrovar České Meziříčí 

 
 
Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina) 
 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Přizváni: viz prezenční listina 
 

Program jednání: 
 
  1.  Prohlídka cukrovaru České Meziříčí (Tereos TTD, a. s.)  
  2.  Schválení zápisu z 6. jednání výboru ze dne 4. 10. 2017  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Změna v projektu č. 16ZPD01-0002 – protipovodňová opatření v k. ú. Hlušičky  
  5.  Změna č. 47/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Dotace na individuální účel v oblasti životního prostředí a zemědělství  
  7.  Prominutí vrácení dotace poskytnuté obci Kohoutov dle dotační smlouvy č. ES04303  
  8.  Prominutí vrácení části dotace poskytnuté městu Libáň dle dotační smlouvy  

č. ES06153  
  9.  Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj 

infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  
  10.  Různé  
 
 

Jednání v 13,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Otakar Ruml. 

Výbor byl zahájen v počtu 10 členů. 

 

- byl schválen program 7. jednání (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (10 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
 
K bodu 1 
Prohlídka cukrovaru České Meziříčí (Tereos TTD, a. s.)  
Úvodem jednání byli členové výboru seznámeni s historií, výrobními i obchodními aktivitami 
zdejšího cukrovaru, který vlastní francouzská firma Tereos TTD, a.s. Následně členové výboru 
absolvovali prohlídku areálu cukrovaru s odborným výkladem. 
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K bodu 2 
Schválení zápisu z 6. jednání výboru ze dne 4. 10. 2017  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 7/48/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 6. jednání výboru ze dne 4. 10. 2017 

 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro    9 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 7/49/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Milana Žďárka 

 
K bodu 4 
Změna v projektu č. 16ZPD01-0002 – protipovodňová opatření v k. ú. Hlušičky  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 20. 6. 2016 bylo schváleno 
poskytnutí dotace ve výši 112.651 Kč z dotačního programu „16ZPD01 Protipovodňová 
ochrana“ příjemci dotace obci Hlušice na projekt č. 16ZPD01-0002 „Hlušičky - 
protipovodňová opatření - I. etapa“ s ukončením realizace do 31. 12. 2017. Příjemce dotace 
žádá o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2019 z důvodu řešení vlastnických 
vztahů k pozemkům v dané lokalitě.  
Dle podmínek dotačního programu „16ZPD01 Protipovodňová ochrana“ je maximální doba 
realizace stanovena na 18 měsíců v době od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 7/50/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  žádost obce Hlušice o prodloužení doby realizace projektu č. 16ZPD01-0002 do 

31. 12. 2019 a doporučil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje této žádosti vyhovět 
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K bodu 5 
Změna č. 47/2017 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. 47/2017 obsahuje šest dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: obec Horní Brusnice, obec Rokytňany, obec Jinolice, obec Libuň, 
Obec Vestec (Vestec, Větrník, Nouzín), obec Vlčice.  
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 
 
USNESENÍ 7/51/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 47/2017 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 6 
Dotace na individuální účel v oblasti životního prostředí a zemědělství  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
byly členům výboru předloženy k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na individuální účel. 
Jedná se o projekty, které se týkají oblasti životního prostředí a zemědělství a na které byla 
podána žádost o podporu do 31. 10. 2017. 
 
 

Žadatel Projekt Účel Požadavek 

Řád svatého 

Huberta 

Podpora tradic v 
myslivosti jako kulturního 
dědictví 

Řád svatého Huberta pořádá každoročně pro 
mysliveckou veřejnost, studenty lesnických škol  
a učilišť akci s názvem „Tradice a současnost  
v myslivosti“. Nákup spotřebního materiálu a služeb, 
které přímo souvisí s připravovanou akcí. Hlavní 
nákladové položky jsou nájemné, odměny lektorům, 
cestovné a technické zabezpečení akce. 

90.000 Kč 

K-klub-středisko 

volného času, Jičín 

Workshop na výrobu 
vermikompostérů 

Účastníci workshopu se seznámí se způsobem 
kompostování domácího BRO pomocí názorného 
videa a propagačních materiálů. Z námi poskytnutého 
materiálu si vlastnoručně vyrobí funkční 
vermikompostér, který si budou moci odnést domů.  

11.200 Kč 
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Dotace bude využita na materiál sloužící k výrobě 
vermikompostéru včetně žížalí násady pro založení 
vermikompostéru a na výdaje spojené s propagací 
workshopu včetně propagačních materiálů. 

    

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 1 
 
USNESENÍ 7/52/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel a nemá námitek 

k poskytnutí účelových neinvestičních dotací na individuální účely, které budou 
hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje na rok 2017 
 

K bodu 7 
Prominutí vrácení dotace poskytnuté obci Kohoutov dle dotační smlouvy č. ES04303  
Předmětem je prominutí vrácení investiční dotace ve výši 290.000 Kč obci Kohoutov, 
poskytnuté na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Výstavba vodovodu Kohoutov - Kladruby“.  
Průběžnou veřejnosprávní kontrolou ze dne 11. 10. 2017 bylo zjištěno, že nebyla splněna 
povinnost příjemce dle čl. III., odst. 12 smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04303 ze dne 29. 6. 
2015 předložit závěrečné vyúčtování projektu, které mělo být příjemcem předloženo 
nejpozději do 30. 5. 2017.  
Na základě ustanovení čl. VI., odst. 5. a) dotační smlouvy byl příjemce vyzván k odvodu 
poskytnuté dotace v plné výši 290.000 Kč v důsledku porušení povinností ve smyslu § 22 
odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce dotace požádal dne 24. 10. 2017 poskytovatele dotace o prominutí výše uvedeného 
odvodu dotace v důsledku neúmyslného opomenutí vypracování závěrečné zprávy  
a vyúčtování projektu. Společně s žádostí o prominutí vrácení dotace byla dodatečně podána 
závěrečná zpráva a vyúčtování projektu prokazující řádné využití dotace dle podmínek 
dotační smlouvy.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 7/53/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prominutí vrácení dotace ve výši 

290.000 Kč obci Kohoutov na zpracování projektové dokumentace „Výstavba
vodovodu Kohoutov - Kladruby“ 
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K bodu 8 
Prominutí vrácení části dotace poskytnuté městu Libáň dle dotační smlouvy č. ES06153  
Předmětem je prominutí vrácení části investiční dotace ve výši 76.000 Kč městu Libáň, 
poskytnuté na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Kanalizace a ČOV Křešice“.  
Průběžnou veřejnosprávní kontrolou závěrečné zprávy a vyúčtování projektu dne 30. 10. 2017 
bylo zjištěno, že část nákladů projektu ve výši 95.000 Kč bez DPH na základě předložených 
faktur nebyla uhrazena ve smluvně stanoveném termínu realizace projektu, čímž bylo 
porušeno ustanovení dotační smlouvy týkající se povinnosti zaúčtovat a uhradit veškeré 
uznatelné náklady projektu v závazném termínu.  
Příjemce dotace byl následně vyzván k odvodu alikvotní části dotace ve výši 76.000 Kč 
v důsledku porušení povinností ve smyslu § 22 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce dotace požádal dne 1. 11. 2017 poskytovatele dotace o prominutí uvedeného odvodu 
dotace, kdy na straně příjemce došlo k neúmyslnému pozdnímu zadání úhrady posledních 
dvou faktur. Dotace poskytnutá městu Libáň byla využita k deklarovanému účelu v souladu 
s dotační smlouvou, projektová dokumentace byla řádně zpracována dle požadovaných 
podmínek. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 7/54/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prominutí vrácení části dotace ve 

výši 76.000 Kč městu Libáň na zpracování projektové dokumentace „Kanalizace 
a ČOV Křešice“ 
 

K bodu 9 
Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  
Dotační program Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou 
vodou a odvádění odpadních vod“ je prováděn dle pravidel schválených Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje usnesením ze dne 6. února 2017.  

 
Předmětem navrhované aktualizace pravidel je zejména: 

• upřesnění pravidel pro případ projektů souběžně spolufinancovaných z jiných 
dotačních zdrojů, např. národního programu MZe a OPŽP, stanovení limitů dotací pro 
tyto případy a související úprava hodnotících kritérií, 

• projektování a výstavba vodohospodářské infrastruktury pro budoucí bytovou a jinou 
výstavbu (zasíťování nových stavebních pozemků) již není uznatelným nákladem pro 
financování z dotace, prioritou je řešení problémů v lokalitách stávající zástavby,  

• zařazení administrace programu do dotačního portálu DOTIS (žádost o dotaci, 
proplacení dotace, dílčí a závěrečné vyúčtování dotace), 

• formální zpřesnění a doplnění vybraných ustanovení pravidel.  
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Předložený návrh pravidel je připraven ke zveřejnění počínaje dnem jejich schválení 
v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Žádosti o dotaci přijaté před uvedeným datem 
budou posuzovány dle původních pravidel.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 7/55/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit pravidla pro poskytování a čerpání 

finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ 
 

K bodu 10 
Různé  

- termín příštího jednání výboru: 10. 1. 2018 
- plán práce na rok 2018 bude členům výboru předložen ke schválení na jednání dne  

10. 1. 2018 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 7/56/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  termín příštího jednání 10. 1. 2018 

 
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  

…………………………………………. 
Ing. Milan Žďárek 
ověřovatel zápisu 


