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Z á p i s 

 
z 5. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 16. 8. 2017 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 4. jednání výboru ze dne 24. 5. 2017  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Informace o stavu přípravy vodního díla Pěčín    

a) Informace ČHMÚ (vývoj klimatu, stav vod podzemních a povrchových vod) 
b) Informace Povodí Labe, s.p. (právní rámec, současný stav prací, nastínění 

dalšího možného postupu prací)  
c) Informace odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ (vazba VD Pěčín na 

územně plánovací dokumenty Královéhradeckého kraje)  
  4.  Jmenování komise pro přípravu dotačních programů v oblasti životního prostředí  

a zemědělství pro rok 2018  
  5.  Změna č. 45/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Informace o celkové aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje  
  7.  Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 – II.  
  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 9 členů. 
 

- byl schválen program 5. jednání (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 4. jednání výboru ze dne 24. 5. 2017  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
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USNESENÍ 5/35/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis ze 4. jednání výboru ze dne 24. 5. 2017 

 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0 
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 5/36/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Rostislava Jireše 

 
Na jednání se dostavil Ing. Václav Ludvík. 
 
K bodu 3 
Informace o stavu přípravy vodního díla Pěčín  
Zástupci Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Labe, s.p. seznámili formou 
prezentací členy výboru se stavem přípravy vodního díla Pěčín. Prezentace byly zaměřené 
zejména na vývoj klimatu a jeho změny, vodnost na území Královéhradeckého kraje, zdroje 
pitné vody i jejich limity. Dále byly podrobněji představeny návrhové parametry vodního díla 
Pěčín, zmíněno bylo Usnesení vlády ČR ze dne 24. 8. 2016 k přípravám realizace VN 
v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody. Studie proveditelnosti na 
realizaci VD Pěčín je k dispozici na webových stránkách státního podniku Povodí Labe.  
Zástupci odboru územního plánování a stavebního řádu uvedli, že v případě vodní nádrže 
Zdobnice se jedná o záměr, který je v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových 
vod. Na tento Generel odkazuje schválená Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace  
č. 1. V této politice je mimo jiné uvedeno, že kraje vymezí v ZÚR jako územní rezervy plochy 
pro vodní nádrže uvedené v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Tento 
úkol je v současné době naplňován v rámci Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje. 
Následně proběhla diskuze přítomných k dané problematice. 
  
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 5/37/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o stavu přípravy vodního díla Pěčín 
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K bodu 4 
Jmenování komise pro přípravu dotačních programů v oblasti životního prostředí  
a zemědělství pro rok 2018  
V současné době probíhají práce na přípravě dotačních programů na rok 2018. Tyto dotační 
programy by mělo schvalovat zastupitelstvo kraje na zasedání dne 30. 10. 2017. Návrh je nutné 
projednat ve výboru v září 2017, aby bylo možné vypořádat případné připomínky a připravit 
materiál do rady kraje 16. 10. 2017 a následně zastupitelstva. Z těchto důvodů výbor schválil 
komisi pro přípravu dotačních programů ve složení:  
Ing. Otakar Ruml 
Ing. Petra Škopová, MBA 
Ing. Rostislav Jireš 
Ing. Jan Groh, LL.M., MBA 
Ing. Václav Ludvík 
Ing. Milan Žďárek 
 
Termín jednání komise byl stanoven na 21. 9. 2017 od 10,00 hodin. 
 
Návrh podmínek bude rozeslán všem členům výboru. Po projednání v komisi bude konečný 
návrh předložen členům na příštím jednání výboru k doporučení ke schválení v Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti               0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 5/38/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  komisi pro přípravu dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství 

pro rok 2018 ve složení: 
Ing. Otakar Ruml, Ing. Petra Škopová, MBA, Ing. Rostislav Jireš, Ing. Jan Groh, 
LL.M., MBA, Ing. Václav Ludvík, Ing. Milan Žďárek 
 

II.  s t a n o v u j e  
  termín jednání komise pro přípravu dotačních programů v oblasti životního prostředí 

a zemědělství pro rok 2018 na 21. 9. 2017 od 10,00 hodin 
 

K bodu 5 
Změna č. 45/2017 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. 45/2017 obsahuje dvanáct dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: obec Liberk (Liberk, Hláska, Bělá), obec Svídnice, obec Kobylice, 
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město Kopidlno (Ledkov), obec Orlické Záhoří (Jadrná), obec Veliš (Veliš, Vesec), obec 
Heřmánkovice, obec Horní Kalná, obec Lískovice. 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 5/39/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 45/2017 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 6 
Informace o celkové aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 
kraje  
Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky na služby s názvem Celková aktualizace Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje k datu jednání výboru pro životní 
prostředí a zemědělství nebylo ukončeno. Druhé jednání komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek se uskuteční dne 17. 8. 2017. O výsledku výběrového řízení bude výbor informován na 
příštím zasedání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 5/40/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o celkové aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 7 
Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 – II.  
Předmětem je poskytnutí investičních dotací obcím na vodohospodářské projekty z letošní výzvy 
k předkládání žádostí o dotace k 31. březnu 2017 z krajského dotačního programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ prováděného na 
základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/3/132/2017). Do letošní výzvy k 
předkládání žádostí o dotace bylo předloženo 129 žádostí s celkovým požadavkem finanční 
podpory ve výši 158.276.000 Kč.   
Komise pro posuzování žádostí o dotace Královéhradeckého kraje na rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury na svém zasedání dne 17. 7. 2017 doporučila v souladu s pravidly programu 
rozdělit v letošním druhém kole (II.) investiční dotace obcím v celkové výši 16.000.000 Kč.  
Ostatní žádosti o dotace evidované v zásobníku programu budou předkládány postupně ke 
schválení dle disponibilních zdrojů programu tvořených převážně průběžnými příjmy z poplatků 
za odběr podzemních vod dle vodního zákona. Navržené rozdělení dotací v celkové výši 
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16.000.000 Kč je kryto schváleným rozpočtem kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství pro 
rok 2017 – kapitálové výdaje.  
 
Tabulka 1: Zdroj financování Kap 02 – ŽPZ – kapitálové výdaje 

žadatel IČO název projektu 
uznatelné 
náklady 

návrh 
dotace doba realizace projektu 

   (Kč) (Kč) od do 

Obec Ostroměř 00271900 
Vodovod Ostroměř - V. etapa - 
vodovod Domoslavice 3 610 484 700 000 1. 7. 2016 31. 12. 2018 

Obec Lužec nad 
Cidlinou 00653403 Kanalizace Lužec nad Cidlinou 16 100 087 1 000 000 1. 6. 2017 31. 5. 2019 

Obec Prasek 00269344 Dostavba kanalizace Prasek -  
2. etapa 12 748 717 3 500 000 1. 10. 2016 30. 9. 2018 

Obec Žeretice 00272434 Vodovod Žeretice 15 006 555 3 000 000 1. 9. 2016 31. 8. 2018 

Město 
Nechanice 00269191 

Kanalizace Nechanice - 
odkanalizování místních částí 
Tůně a Suchá 

34 890 360 4 000 000 1. 3. 2017 30. 11. 2018 

Obec Záměl 00275531 Intenzifikace ČOV Záměl - 90 EO 2 876 053 500 000 1. 4. 2017 31. 12. 2017 

Obec Klamoš 00268925 Klamoš - tlaková kanalizace  
a ČOV 33 755 125 3 300 000 1. 3. 2017 31. 12. 2018 

CELKEM 16 000 000   

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 1 
 
USNESENÍ 5/41/2017/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 2017 – II. 
 

K bodu 8 
Různé  

- termín příštího jednání výboru je změněn na 4. 10. 2017 (výjezdní – TORO Hlavečník) 
- Královéhradecké krajské dožínky 2017 se uskuteční v termínu 15. – 16. 9. 2017 

 
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 16,30 hodin jednání ukončil.  

 
  
 

 
 
 
 

 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

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

…………………………………………. 
Ing. Rostislav Jireš 
ověřovatel zápisu 


