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Z á p i s 

 
z 12. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 22.8.2018 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 11. jednání výboru ze dne 30.5.2018  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Žádost obce Dětenice o změnu v dotaci poskytnuté z dotačního programu v dotační 

oblasti životní prostředí a zemědělství  
  4.  Návrh podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro 

rok 2019  
  5.  Aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje  
  6.  Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48 - dotační fond  

a) Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48 - dotační fond – II. změna 
rozpočtu 
b) Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48 - dotační fond – III. změna 
rozpočtu  

  7.  Sucho 2018 – aktuální informace  
  8.  Informace k vývoji kůrovcové kalamity na území Královéhradeckého kraje  
  9.  Prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace Káranice – 2. a 3. etapa“  
  10.  Prodloužení termínu realizace projektu „Vodovod Svídnice“  
  11.  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 12. 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 11. jednání výboru ze dne 30.5.2018  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 12/79/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 11. jednání výboru ze dne 30.5.2018 

 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/80/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu PaedDr. Miroslavu Knapovskou 

 
 
K bodu 3 
Žádost obce Dětenice o změnu v dotaci poskytnuté z dotačního programu v dotační oblasti 
životní prostředí a zemědělství  
Dne 19. 06. 2017 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo poskytnutí neinvestiční 
dotace z dotační oblasti životní prostředí a zemědělství na projekt „Zahrada smyslů – rozvoj 
školní zahrady ZŠ a MŠ, Dětenice, okres Jičín“ ve výši 149.000 Kč s účelem poskytnutí dotace 
na pokračování v přeměně školní zahrady při ZŠ a MŠ Dětenice.  
Dne 02. 08. 2018 se příjemce dotace (obec Dětenice) obrátil na poskytovatele dotace se žádostí o 
změnu typu výdajů, a to zařazením investičních výdajů ve výši 115.000 Kč a ponecháním pouze 
34.000 Kč v typu neinvestiční výdaj. Touto změnou nedojde ke změně účelu stanovenému ve 
Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a i položky původně 
schválené v roce 2017 budou dodrženy. Pouze nebudou pořízeny jednotlivě, ale formou 
dodavatelskou.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/81/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  žádost obce Dětenice a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

změnu typu výdajů dle její žádosti 
 

Na jednání se dostavil Ing. Rostislav Jireš. 
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K bodu 4 
Návrh podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 
2019  
V souladu se Statutem Dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásadami pro poskytování 
dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje byl výboru předložen návrh podmínek 
dotačních programů v oblasti životní prostředí a zemědělství pro rok 2019. 
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajských dotačních programů pro oblast životní 
prostředí a zemědělství je navržena od 10. 12. 2018 do 18. 1. 2019. 
 

Dotační programy pro rok 2019 

• 19ZPD04 Ochrana přírody a krajiny 
• 19ZPD06 Včelařství 
• 19ZPD07 Propagace zemědělství a místní produkce 
• 19ZPDU1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

 
Všechny uvedené dotační programy jsou v plánu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 
v kap. 48 Dotační fond položka životní prostředí a zemědělství. Alokace je ve výši 4.025 tis. Kč. 
Zároveň byl předložen nový navrhovaný program 19ZPD02 Opatření k zadržování vody 
v krajině, který prozatím nebude vyhlášen s ostatními programy z důvodu jeho nepokrytí 
rozpočtem Královéhradeckého kraje na rok 2019.  
Dále byl předložen Program obnovy venkova na rok 2019, který v účelu 3 a 4 zasahuje do 
oblasti životní prostředí a zemědělství. 
 
19POVU1 Program obnovy venkova 

• Účel 1 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura 
• Účel 2 Obnova památkového fondu 
• Účel 3 Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží 
• Účel 4 Nakládání s odpady 

Návrh podmínek dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2019 
byl zaslán členům výboru před jednáním elektronicky. 
 
K jednotlivým dotačním programům proběhla diskuze a dílčí hlasování o jejich doporučení ke 
schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje: 
 

• 19ZPD04 Ochrana přírody a krajiny – bez připomínek  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel 
 

• 19ZPD06 Včelařství – diskutovány především priority podpory (úly, vyšetření moru 
včelího plodu, včelařské kroužky). Stejně jako v letošním roce budou způsobilými 
žadateli o dotaci okresní organizace Českého svazu včelařů. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel 
 

• 19ZPD07 Propagace zemědělství a místní produkce – bez připomínek 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel 
 

• 19ZPDU1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – předloženy navrhované 
změny v programu oproti předem rozeslanému návrhu:   
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o navýšení alokace, optimálně na 1.900.000 Kč, aby z dotačního programu mohla být 
pokryta jak celoroční činnost středisek ekologické výchovy dlouhodobě působících  
v Královéhradeckém kraji, tak i menší projekty v oblasti EVVO 

o úprava účelu, na který může být dotace poskytnuta. V rámci účelu 1 by měly být 
podporovány také vzdělávací akce pro různé profesní, zájmové a sociální skupiny 
zaměřené na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu apod. Tvorba či 
rozšíření stávajících naučných stezek by měla být nově zahrnuta pod podporu 
interpretace přírodního dědictví, krajiny, životního prostředí. V rámci účelu 2 by měl být 
podporován také rozvoj středisek ekologické výchovy (pořízení technického vybavení, 
materiálu a pomůcek investičního charakteru, aktivity zaměřené na zlepšení kvality 
nabízených služeb a management středisek ekologické výchovy).     

o podrobnější specifikace okruhu způsobilých žadatelů o dotaci. Žadatel musí nově vyvíjet 
veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO v Královéhradeckém kraji min. 1 rok před 
podáním žádosti. Dále byly definovány podmínky, které musí organizace splnit, aby 
mohla být považována za středisko ekologické výchovy.   

o v uznatelných výdajích projektu nebude omezována výše osobních výdajů souvisejících  
s jeho realizací a bude možné žádat o dotaci až 100.000 Kč na podporu akcí a aktivit  
v oblasti EVVO (účel 1 dotačního programu). 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 zdržel 
 

• 19POVU1 Program obnovy venkova – bez připomínek 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/82/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  podmínky dotačních programů pro oblast životní prostředí a zemědělství na rok 2019 

a Program obnovy venkova na rok 2019 a doporučuje Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů pro oblast životní 
prostředí a zemědělství na rok 2019 a Program obnovy venkova na rok 2019 
 

 
K bodu 5 
Aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje  
Dne 19. června 2017 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Zásady pro poskytování 
dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále jen „Zásady“). Při aplikování Zásad 
vyvstala potřeba z hlediska přehlednosti pro žadatele o dotaci/dar (a následně příjemce 
dotace/daru) přesunout ustanovení Zásad, která upravují kompetence odborů KÚ při zpracování 
dotačních programů, a ustanovení Zásad, která upravují postup při administraci žádostí o dotaci  
a daru, do samostatného dokumentu v podobě Příkazu ředitelky KÚ.  Dalším důvodem pro 
aktualizaci Zásad bylo zvýšení přehlednosti povinností žadatele o dotaci/dar a příjemce 
dotace/daru. V Zásadách jsou nyní zakotvena pouze ustanovení ve vztahu k žadateli o dotaci/dar. 
Vše ostatní je upraveno Příkazem ředitelky KÚ. 
Návrh aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu KHK a návrh Příkazu 
ředitelky KÚ, který upravuje zpracování dotačního programu a administraci žádostí o poskytnutí 
dotace nebo daru, byl zaslán členům výboru před jednáním elektronicky. 
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V následné diskuzi výbor doporučil znovu právně prověřit v Zásadách (čl. 24 Publicita, odst. 5) 
správnost formulace ve vztahu k autorskému zákonu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti    0  
         Zdržel se   0  
 
 
USNESENÍ 12/83/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  návrh aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předloženou aktualizaci 
schválit 
 

II.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh Příkazu ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který upravuje 

postup při zpracování dotačního programu a postup při administraci žádostí 
o poskytnutí dotace nebo daru 
 

 
K bodu 6 
Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48 - dotační fond  
a) Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48 - dotační fond – II. změna rozpočtu 

b) Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48 - dotační fond – III. změna rozpočtu  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje byly 
předloženy k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
individuální účel. 
Projekty věcně spadají do oblasti životního prostředí a zemědělství a žádosti byly podány  
 
a) do 30.4.2018 - finanční prostředky na podporu vybraných projektů byly uvolněny v rámci II. 

změny rozpočtu kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace). 
Jedná se o projekty, které byly předloženy výboru na jednání dne 30.5.2018. Vzhledem 
k tomu, že výbor nebyl usnášeníschopný, nebyly projekty doporučeny zastupitelstvu ke 
schválení a byly předloženy výboru znovu. 
 

 

žadatel projekt náklady požadavek 
stanovisko výboru 

pro ŽPZ 

Český rybářský svaz,  

z. s., místní organizace 

Trutnov 

Pokrytí ztráty spojené s uzavírkou 
komunikace 

751 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 
NEDOPORUČUJE 

Geopark Český ráj 

o.p.s. 

Podpora činnosti Globálního 
Geoparku UNESCO Český ráj pro 
rok 2018 

785 344 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 

Nadace Josefa a 

Zdeňky Vágnerových 

Vydání knihy Josefa Vágnera - 
Sen safari 

999 600 Kč 699 720 Kč 100 000 Kč 
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Základní článek 

Asociace Brontosaura-

QUITO 

Zajištění provozu Přírodovědného 
centra Hradec 
Králové v roce 2018 

626 600 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 

 
 
b) do 31.7.2018 - finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci 
III. změny rozpočtu kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace). 
 

žadatel projekt náklady požadavek 
stanovisko výboru pro 

ŽPZ 

ČMJ, okresní 

myslivecký spolek 

Rychnov nad Kněžnou 

Pachové ohradníky a optická 
zradidla proti zvěři 

66 000 Kč 60 000 Kč 

60 000 Kč 
DOPORUČUJE, ALE 
VÝHRADNĚ NA 
OPTICKÁ ZRADIDLA 

obec Brzice 

Nutná obnova sjízdnosti 
obecních komunikací po lesní 
kalamitě 

832 112 Kč 700 000 Kč 550 000 Kč 

ZO ČSOP JARO 

Jaroměř 

Provoz Záchranné stanice pro 
divoká zvířata v Jaroměři v 
roce 2018 - 2020 

5 800 000 Kč 4 000 000 Kč 
350 000 Kč 
(návrh Rady KK pro 
letošní rok) 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/84/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální 

účely, na které byly uvolněny finanční prostředky v rámci II. změny rozpočtu na rok 
2018 nebo budou uvolněny prostředky ve III. změně rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na projekty: 
1) Geopark Český ráj o.p.s., „Podpora činnosti Globálního Geoparku UNESCO 
Český ráj pro rok 2018“ ve výši 200.000 Kč 
2) Nadace Josefa a Zdeňky Vágnerových, „Podpora činnosti Globálního Geoparku 
UNESCO Český ráj pro rok 2018“ ve výši 100.000 Kč 
3) Základní článek Asociace Brontosaura-QUITO, „Zajištění provozu Přírodovědného 
centra Hradec Králové v roce 2018“ ve výši 200.000 Kč 
4) ČMJ, okresní myslivecký spolek Rychnov nad Kněžnou, „Pachové ohradníky 
a optická zradidla proti zvěři“ ve výši 60.000 Kč, s tím, že prostředky budou použity 
výhradně na optická zradidla 
5) Obec Brzice, „Nutná obnova sjízdnosti obecních komunikací po lesní kalamitě“ ve 
výši 550.000 Kč 
6) ZO ČSOP JARO Jaroměř, „Provoz Záchranné stanice pro divoká zvířata 
v Jaroměři v roce 2018 – 2020“ ve výši 350.000 Kč pro letošní rok 
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II.  n e d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální 

účel na projekt Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Trutnov „Pokrytí 
ztráty spojené s uzavírkou komunikace“ 
 

 
K bodu 7 
Sucho 2018 – aktuální informace  
Členům výboru byla předána aktuální informace o stavu sucha ke dni 22. 8. 2018. Zdrojem 
informací je především informační zpráva č. 16 o situaci na vodních tocích a vodních dílech 
v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Labe. Ze zprávy vyplývá, že průtoky většiny 
vodních toků jsou stále na úrovni 10 až 30 % dlouhodobých průměrů pro měsíc srpen. 
V některých oblastech jsou vodní toky již vyschlé – jedná se především o drobné vodní toky. 
V nadpoloviční většině jsou zaznamenána historická minima od počátku měření. V daném 
klimatickém období sucha se naopak ukazuje pozitivní vliv vodních nádrží, které průtoky pod 
vodními nádržemi dotují. Průtoky ve vodních tocích o vodnosti Q355 a nižší se k dnešnímu dni 
vyskytují na 80 stanicích ze 120 sledovaných. Podle aktuální předpovědi ČHMU lze nadále 
očekávat ve vodních tocích průtoky setrvalé nebo mírně klesající. Na všech vodních nádržích 
probíhá manipulace dle sválených manipulačních řádů. Důležitou informací je to, že na 
vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové 
poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení 
povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době 
dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Pokud se jedná o podzemní vody, 
jejich stav je i nadále silně podnormální. 3 % mělkých vrtů je mírně podnormální, 15 % 
sledovaných mělkých vrtů je silně podnormální a 78 % mimořádně podnormálních. K 22.8.2018  
bylo ze strany vodoprávních úřadů vydáno sedm opatření k omezení nebo zákazu odběrů 
povrchových vod a odběrů pitých vod z veřejných vodovodů. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti    0  
         Zdržel se   0  
 
USNESENÍ 12/85/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  aktuální informaci o stavu sucha v Královéhradeckém kraji 

 
Jednání opustil Ing. Žďárek, Ing. Pochobradský a Ing. Ludvík. 
 
K bodu 8 
Informace k vývoji kůrovcové kalamity na území Královéhradeckého kraje  
Členové výboru byli formou prezentace seznámeni s aktuální situací vývoje kůrovcové kalamity 
v Královéhradeckém kraji, byly zmíněny některé preventivní a likvidační metody v boji  
s kůrovcem.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
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USNESENÍ 12/86/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k vývoji kůrovcové kalamity na území Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 9 
Prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace Káranice – 2. a 3. etapa“  
Obec Káranice obdržela z rozpočtu Královéhradeckého kraje investiční dotaci v celkové výši 
5.200.000 Kč na 2. a 3. etapu výstavby splaškové kanalizace v obci Káranice na základě 
uzavřených smluv o poskytnutí dotací č. ES09644 a č. DS2017/05034. Obec Káranice požádala 
poskytovatele dotace dne 15. 6. 2018 o prodloužení termínu dokončení uvedeného projektu 
do 31. 8. 2019 v důsledku nepředvídatelných problémů se spodními vodami, které se průběžně 
řeší, ale prodlužují plánovanou dobu výstavby. Požadovaná změna termínu ukončení projektu 
k 31. 8. 2019 bude provedena dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace č. ES09644  
a č. DS2017/05034. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 12/87/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatky ke smlouvám o poskytnutí 

dotací č. ES09644 a č. DS2017/05034, kterým se mění termín dokončení 2. a 3. etapy 
stavby splaškové kanalizace v obci Káranice 
 

 
K bodu 10 
Prodloužení termínu realizace projektu „Vodovod Svídnice“  
Obec Svídnice obdržela z rozpočtu Královéhradeckého kraje investiční dotaci ve výši 140.000 
Kč na zpracování projektové dokumentace „Vodovod Svídnice“ na základě uzavřené smlouvy 
o poskytnutí dotace č. DS2017/05035. Obec Svídnice požádala poskytovatele dotace dne 13. 6. 
2018 o prodloužení termínu dokončení uvedeného projektu do 31. 8. 2019 v důsledku odstoupení 
původního dodavatele geologických prací pro vyhledání a testování zdroje pitné vody, čímž 
došlo k časovému posunu navazujících projekčních prací, které jsou předmětem dotace. 
Požadovaná změna termínu dokončení projektové dokumentace k 31. 8. 2019 bude provedena 
dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2017/05035. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
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USNESENÍ 12/88/2018/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. DS2017/05035, kterým se mění termín dokončení projektu „Vodovod 
Svídnice“ 
 

 
K bodu 11 
Různé  

- termín příštího jednání výboru: 3. 10. 2018 od 13,00 hodin (výjezdní – KRNAP Vrchlabí) 
- pozvání na 15. Královéhradecké krajské dožínky konané ve dnech 14. – 15. 9. 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 16,20 hodin jednání ukončil.  

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 

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

…………………………………………. 
PaedDr. Miroslava Knapovská 

 ověřovatel zápisu 


