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Z á p i s 

 
z 1. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 18. 1. 2016 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.  Zahájení činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
a) představení předsedy výboru, členů výboru, člena rady odpovědného za oblast 
životního prostředí a zemědělství, vedoucího odboru životního prostředí  
a zemědělství, vedoucích oddělení odboru 
b)  seznámení členů výboru s jednacím řádem výborů zastupitelstva kraje 
c) volba místopředsedy výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje  

  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové 

zóny Solnice – Kvasiny“ (odbor územního plánování a stavebního řádu)  
  4.  17ZPD (dotační programy dotační oblasti „Životní prostředí a zemědělství“) – 

ustanovení hodnotící komise, termín jednání hodnotící komise, obsahové náplně bodů 
hodnotících kritérií (odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací)  

  5.  Plán práce výboru na rok 2017  
  6.  Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na 

likvidaci havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - V. etapa  
  7.  Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj 

infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  
  8.  Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2017 – dotace 

na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a sanace starých ekologických zátěží  
  9.  Dotace městu Nové Město nad Metují v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý 

kraj“  
  10.  Změna charakteru dotace poskytnuté obci Libošovice  
  11.  Dotační program „Podpora regionálních zemědělských a potravinářských produktů  

a propagace zemědělství“  
  12.  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 13 členů. 
 

- byl schválen program 1. jednání (13 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (13 pro, 0 proti, 0 zdržel) 



 2

 
K bodu 1 
Zahájení činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 
a) představení předsedy výboru, členů výboru, člena rady odpovědného za oblast životního 
prostředí a zemědělství, vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství, vedoucích 
oddělení odboru 
b) seznámení členů výboru s jednacím řádem výborů zastupitelstva kraje 
c)volba místopředsedy výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje  
 
a) úvodem předseda výboru přivítal přítomné, představil Bc. Karla Klímu, člena Rady 
Královéhradeckého kraje odpovědného za oblast životního prostředí a zemědělství, RNDr. 
Miroslava Krejzlíka, vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství. 
Dále se představili jednotliví členové nově zvoleného výboru. 
RNDr. Miroslav Krejzlík představil vedoucí oddělení odboru životního prostředí a zemědělství:  

- oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí (Dr., Ing. Richard Veselý) 
- oddělení zemědělství (Ing. František Novák) 
- oddělení ochrany přírody a krajiny (Ing. Miloš Čejka) 
- oddělení vodního hospodářství (Ing. Zdeněk Štorek) 
- oddělení administrativní a správní (Mgr. Štěpán Richtr, Ing. Ondřej Slavík, vedoucí 

úseku samosprávních činností) 
 

b) členové výboru byli seznámeni s jednacím řádem výborů zastupitelstva kraje 
 

c) místopředsedkyní výboru byla zvolena Ing. Petra Škopová, MBA (10 pro, 0 proti, 3 zdržel) 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   3 
 
USNESENÍ 1/1/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  místopředsedkyní výboru Ing. Petru Škopovou, MBA 

 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 1/2/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Václava Ludvíka 
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K bodu 3 
Informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny 
Solnice – Kvasiny“ (odbor územního plánování a stavebního řádu)  
Zástupci odboru územního plánování a stavebního řádu poskytli členům výboru informaci  
o návrhu zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele územní studie týkající se průmyslové 
zóny Solnice Kvasiny. Zadavatelem zakázky je Královéhradecký kraj a základním účelem 
územní studie je vyhodnocení územní připravenosti řešeného území na plánovaný rozvoj 
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny z pohledu územně plánovací dokumentace kraje a 
dotčených měst a obcí Královéhradeckého kraje. Diskutována byla otázka dopadů rozvoje 
průmyslové zóny zejména v oblastech bydlení, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, 
občanského vybavení, životního prostředí, hospodářského rozvoje a rovněž dlouhodobé dopady 
rozvoje průmyslové zóny na řešené území po roce 2025. 
Pracovní verze zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele územní studie byla členům výboru 
rozeslána elektronicky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 1/3/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o pořízení územní studie „Studie územních dopadů rozvoje průmyslové 

zóny Solnice – Kvasiny“ 
 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje pořídit územní studii „Studie územních 

dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ 
 

K bodu 4 
17ZPD (dotační programy dotační oblasti „Životní prostředí a zemědělství“) – ustanovení 
hodnotící komise, termín jednání hodnotící komise, obsahové náplně bodů hodnotících 
kritérií (odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací)  
V souladu s Dotační strategií Královéhradeckého kraje v platném znění byly dne 12. září 2016 
usnesením č. ZK/31/2139/2016 schváleny dotační programy v oblasti životního prostředí  
a zemědělství, kterými byla stanovena lhůta pro podávání žádostí do dotačních programů v této 
oblasti od 6. 2. 2017 do 24. 3. 2017.  
 
Vyhlášené dotační programy: 
17ZPD01 Protipovodňová ochrana  
17ZPD02 Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží 
17ZPD03 Nakládání s odpady 
17ZPD04 Ochrana přírody a krajiny 
17ZPD05 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
17ZPD06 Včelařství 
17ZPD07 Propagace životního prostředí a zemědělství 
17ZPD08 Podpora prodeje ze dvora 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 12. září 2016 usnesením 
ZK/31/2131/2016 schválilo aktualizaci Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje, jehož 
nedílnou přílohou jsou Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého 
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kraje, které upravují poskytování účelově vázané finanční podpory formou dotace na základě 
podaných žádostí o dotaci a stanovují činnosti nutné k přijímání žádostí o dotaci a rozhodnutí  
o přidělení dotace. 
Dle článku VII. bodu 7) výbor navrhl složení hodnotící komise a stanovil termín jednání komise. 
Výsledky jednání hodnotící komise budou následně předloženy k projednání Radě  
a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 1/4/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  obsahovou náplň bodů hodnotících kritérií pro hodnocení žádostí o dotaci v roce 2017 

 
II.  s c h v a l u j e  
  hodnotící komisi v počtu 7 členů pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do 

dotačních programů 17ZPD01 – 17ZPD08 ve složení: 
 
Předseda komise: Ing. Otakar Ruml 
Členka komise: Ing. Petra Škopová, MBA 
Člen komise: Ing. Aleš Maloch 
Člen komise: Ing. Rostislav Jireš 
Člen komise: Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D. 
Člen komise: Ing. Jan Groh, LL.M., MBA 
Člen komise: Ing. Václav Ludvík 
  

III. n a v r h u j e  
  přizvat na jednání hodnotící komise další pracovníky z odboru regionálního rozvoje, 

grantů a dotací a odboru životního prostředí a zemědělství: 
 
Vedoucí odboru: Mgr. Ivana Kudrnáčová 
Vedoucí oddělení krajských dotací: Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
Administrátor dotačních programů: Ing. Marcela Holda 
Odborný garant za odbor životního prostředí a zemědělství: Ing. Tereza Chrobáková 
 

IV.  s t a n o v u j e  
  termín jednání hodnotící komise na 17. 5. 2017 od 9,00 hodin 

 
K bodu 5 
Plán práce výboru na rok 2017  
Výbor projednal a schválil termíny konání jednání pro rok 2017: 
 
18.1.2017,  8.3.2017,  5.4.2017,  24.5.2017,  16.8.2017,  11.10.2017,  15.11.2017  
 
Čas jednání je stanoven od 14,00 hodin – vždy bude upřesněno pozvánkou. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 1/5/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  plán práce výboru na rok 2017 

 
Jednání opustil Bc. Jiří Kálal, DiS. 
 
K bodu 6 
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Trutnov k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci 
havarijního znečištění povrchových vod ve Svobodě nad Úpou - V. etapa  
Dne 13. 3. 2015 provedl Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ohledání nahlášené 
havarijní situace na vodním toku Úpa ve Svobodě nad Úpou. Havarijní situace spočívala v úniku 
ropných látek do vodního toku v blízkosti čerpací stanice EUROBIT ve Svobodě nad Úpou.  
Z rozpočtu Královéhradeckého kraje byly městu Trutnov poskytnuty finanční prostředky  

• na opatření k nápravě provedené společností DEKONTA, a.s. za období od 20. 3. 2015 
do 1. 9. 2015 (na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 
ZK/24/1674/2015),  

• na nezbytné sanační práce provedené společností DEKONTA, a.s. v dané lokalitě 
v navazujícím období, a to od 2. 9. 2015 do 31. 12. 2015 (na základě usnesení 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/27/1923/2016), 

• na nezbytné sanační práce provedené společností DEKONTA, a.s. v dané lokalitě 
v navazujícím období, a to od 1. 1. 2016 do 15. 3. 2016 (na základě usnesení 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/30/2061/2016), 

• na nezbytné sanační práce provedené společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
v období od března 2016 do června 2016 (na základě usnesení Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje č. ZK/32/2297/2016). 

 
Dopisem ze dne 5. 1. 2017 požádalo město Trutnov Královéhradecký kraj o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 66.381 Kč, a to na nezbytné 
sanační práce provedené společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v období od července 
2016 do prosince 2016. Veškeré fakturované práce provedené v období od července 2016 do 
prosince 2016 byly průběžně kontrolovány. Na základě hodnocení vzorků a stavu na lokalitě 
byly sanační práce v dané lokalitě k 21. 12. 2016 ukončeny. I nadále však bude nutné sledovat 
vývoj koncentrací na lokalitě, který bude spočívat v monitoringu podzemních a povrchových 
vod.  
Událost nadále šetří na základě trestního oznámení Policie České Republiky. Řízení doposud 
nebylo ukončeno. Náklady na opatření činí 66.381 Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 1/6/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 66.381 Kč městu Trutnov k úhradě nákladů, které nelze uložit soukromému 
subjektu, vynaložených na financování závadného stavu „Havarijní situace – únik 
ropných látek p.p.č. 726, tok Úpa ř. km. 59,530, k. ú. Svoboda nad Úpou“ 
 

K bodu 7 
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 na základě pravidel schválených Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/31/2182/2016 ze dne 12. září 2016.  
Předmětem navrhované aktualizace pravidel dotačního programu je použití hodnotících kritérií 
na všechny předkládané žádosti o dotaci (doposud byly hodnoceny pouze žádosti, jejichž 
předmětem byla stavba spolufinancovaná výhradně z krajského rozpočtu) a úprava rozsahu 
využití dotace na zpracování projektových dokumentací (dotaci v maximální výši 300.000 Kč 
určenou na zpracování projektových dokumentací staveb mohl žadatel doposud využít pouze na 
jeden jím vybraný typ projektové dokumentace definovaný pravidly, např. dokumentace 
k územnímu řízení).  
Předložený návrh aktualizace pravidel je připraven ke zveřejnění počínaje dnem jejich schválení 
v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, přičemž žádosti o dotaci přijaté před uvedeným datem 
budou posuzovány dle původních pravidel.   
Aktualizovaná pravidla obdrželi členové výboru elektronicky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 1/7/2017/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 8 
Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2017 – dotace na 
rozvoj vodohospodářské infrastruktury a sanace starých ekologických zátěží  
Předmětem je převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitoly 02 – životní prostředí  
a zemědělství v celkové výši 35.176.205 Kč z roku 2016 na rok 2017 schválených 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na 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. 
V rámci uvedeného dotačního programu prováděného dle usnesení č. ZK/31/2182/2016 ze dne 
12. září 2016 dochází k průběžnému proplácení schválených dotací žadatelům na základě 
relevantní fakturace nákladů projektu dle podmínek uzavřených dotačních smluv. Obdobně jsou 
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z krajské dotace spolufinancovány víceleté projekty řešení starých ekologických zátěží na 
základě průběžné fakturace nákladů projektu.    
Převod finančních prostředků bude proveden zvýšením rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí  
a zemědělství v roce 2017 o částku 35.176.205 Kč za současného zvýšení zapojení výsledku 
hospodaření Královéhradeckého kraje roku 2016 o stejnou částku. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 1/8/2017/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 35.176.205 Kč 
z roku 2016 schválených k pokrytí dotací v rámci programu „Rozvoj infrastruktury 
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ a k sanaci starých 
ekologických zátěží na rok 2017 
 

K bodu 9 
Dotace městu Nové Město nad Metují v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“  
Předmětem je poskytnutí investiční dotace městu Nové Město nad Metují ve výši 49.869,50 Kč 
na technologii zabezpečení sběrného dvora komunálních odpadů. Dotace bude poskytnuta 
z prostředků kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství 2017 vyčleněných na aktivity projektu 
„Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Pracovní a řídící výbor složený z partnerů projektu “Čistá 
obec, čisté město, čistý kraj“ na svém zasedání dne 26. 9. 2016 rozhodl o pilotním projektu 
zabezpečení sběrného místa komunálních odpadů. K realizaci byl vybrán a odsouhlasen sběrný 
dvůr v Novém Městě nad Metují, který se nachází uprostřed obydlené aglomerace, s cílem 
zabezpečit areál sběrného dvora tak, aby nedocházelo k odnášení elektrospotřebičů občany  
a zároveň k donášení odpadů (vč. nebezpečného odpadu) před vstupní vrata a do okolí areálu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 1/9/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí investiční dotace městu 

Nové Město nad Metují ve výši 49.869,50 Kč na technologii zabezpečení sběrného 
dvora v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“  
 

K bodu 10 
Změna charakteru dotace poskytnuté obci Libošovice  
Předmětem je změna charakteru dotace ve výši 56.000 Kč obci Libošovice na projekt s názvem 
„Nákup kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad a štěpkovač“ schválené dle usnesení 
č. ZK/30/2064/2016 v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Provedenou 
průběžnou veřejnosprávní kontrolou finančního vypořádání uvedené dotace bylo zjištěno, že na 
straně poskytovatele došlo v důsledku administrativní chyby ke schválení dotace investičního 
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charakteru, což neodpovídá deklarovanému zařazení předmětu dotace v účetnictví příjemce dle 
žádosti o poskytnutí dotace. Požadovaná změna charakteru poskytnuté dotace z investiční na 
neinvestiční bude provedena Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 1/10/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o poskytnutí dotace č. ES09656 ze dne 19. 7. 2016, kterým se mění charakter dotace 
poskytnuté obci Libošovice na projekt s názvem „Nákup kontejnerů na biologicky 
rozložitelné odpady a štěpkovač“ z investiční na neinvestiční 
 

K bodu 11 
Dotační program „Podpora regionálních zemědělských a potravinářských produktů a 
propagace zemědělství“  
Předmětem je vyhlášení samostatného dotačního programu zaměřeného na podporu regionálních 
zemědělských a potravinářských produktů a propagaci zemědělství. Cílem programu je zlepšení 
marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů, rozvoj přímého 
prodeje výrobků, propagace a zvýšení povědomí o významu zemědělství včetně podpory 
činnosti zájmových sdružení a spolků v oblasti chovatelství a pěstitelství.  Finanční alokace 
dotačního programu ve výši 2.000.000 Kč je pokryta ze schváleného rozpočtu kapitoly 02 – 
životní prostředí a zemědělství na rok 2017.  
Pravidla pro poskytování finanční podpory regionálních zemědělských a potravinářských 
produktů a propagace zemědělství v Královéhradeckém kraji byla členům výboru rozeslána před 
jednáním. 
Diskuze k projednávanému bodu se týkala především uspořádáním Královéhradeckých 
krajských dožínek v roce 2017 a podpory zemědělců v kraji. Závěrem bylo doporučeno 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje alokovat v rozpočtu částku 1.500.000 Kč na podporu 
aktivit Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje v roce 2017. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  7  
         Proti  2 
         Zdržel se 3 
 
USNESENÍ /VŽP/ NEPŘIJATÝ NÁVRH 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit pravidla dotačního programu 

„Podpora regionálních zemědělských a potravinářských produktů a propagace 
zemědělství“ na rok 2017 s maximální výší dotace 800.000 Kč 
 

Návrh nebyl přijat. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0 
         Zdržel se 3 
 
USNESENÍ 1/11/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit pravidla dotačního programu 

„Podpora regionálních zemědělských a potravinářských produktů a propagace 
zemědělství“ na rok 2017 s maximální výší dotace 500.000 Kč 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   2 
 
USNESENÍ 1/12/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje alokovat v rozpočtu částku 1.500.000 Kč 

na podporu aktivit Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje v roce 
2017 
 

K bodu 12 
Různé  

a) Na základě diskuze k problematice rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny výbor 
doporučil, aby se Královéhradecký kraj v obdobných případech (např. stavba úseku 
dálnice Jaroměř – Trutnov) s dostatečným časovým předstihem zabýval územní 
připraveností na zvýšené požadavky změn řešeného území a dlouhodobými dopady na 
plánovaný rozvoj ve všech potřebných souvislostech.  
 

b) Bylo navrženo promítání materiálů k projednávaným bodům jednání. 
 

c) Termín příštího jednání výboru:  8. 3. 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 16,45 hodin jednání ukončil.  

 
  
 

 
 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

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

…………………………………………. 
Ing. Václav Ludvík 
ověřovatel zápisu 


