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Z á p i s 

 
z 11. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 30. 5. 2018 od 13,00 hodin  

Místo jednání: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov 
 
 
Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina) 
 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Přizváni: viz prezenční listina 
 
 
  1.  Představení Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov 

Prohlídka střediska 
Informace k činnosti střediska  

  2.  Schválení zápisu z 10. jednání výboru ze dne 4.4.2018  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje a o pořízení Územní studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v povodí Dědiny (odbor UP)  

  5.  Změna č. 51/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje -  

aktuální informace  
  7.  Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48 - dotační fond  
  8.  Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje  
  9.  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 7 členů z celkového počtu 15 členů. Výbor nebyl usnášeníschopný. 

 
 
K bodu 1 
Představení Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov 
Členové výboru byli seznámeni s hlavními činnostmi Střediska ekologické výchovy SEVER 
(vzdělávání dětí, mládeže, pedagogických pracovníků, dalších profesních a zájmových skupin  
i veřejnosti, pořádání osvětových a dobrovolnických akcí, realizace projektů zaměřených na 
životní prostředí a péči o krajinu). Následovala prohlídka ekocentra DOTEK. 
 
K bodu 2 
Schválení zápisu z 10. jednání výboru ze dne 4.4.2018  
K zápisu z 10. jednání výboru ze dne 4.4.2018 neměl nikdo z přítomných členů připomínky. 
 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
Ověřením zápisu z jednání byla pověřena MVDr. Ivana Hantschová. 
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K bodu 4 
Informace o postupu prací na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje a o pořízení Územní studie přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí 
Dědiny (odbor UP)  
Zástupci odboru územního plánování a stavebního řádu podali členům výboru stručné informace 
o výsledcích projednání Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018), a to zejména ve vazbě na uplatněné připomínky 
obcí k požadavku na vymezení přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dědiny a 
požadavky dotčených orgánů na obsah této aktualizace. 
 S projednanou zprávou je možné se seznámit na adrese http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c--3-zasad-uzemniho-rozvoje-
khk-_-zprava-o-uplatnovani-108925/. 
 
K bodu 5 
Změna č. 51/2018 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. 51/2018 obsahuje dvě dílčí změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: město Janské Lázně a město Rtyně v Podkrkonoší. 
Stav současného řešení PRVK v předmětných obcích včetně popisu navrhovaných změn byl 
členům výboru rozeslán elektronicky před jednáním. 
 
K bodu 6 
Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje - 
aktuální informace  
Členům výboru byly předány základní informace k celkové aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Královéhradeckého kraje: 
- zakázku vyhrála společnost Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., se sídlem nám. 
Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ 275 04 514 
- smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi ERV a krajem dne 25. 9.2017 
- termíny plnění zakázky: konec 6/2019 (bez SEA), konec 12/2019 (včetně SEA) 
- v min. roce ERV rozeslala dotazníkové formuláře na všechny obce v kraji, včetně všech větších 
provozovatelů 
- březen, duben 2018 – vyřešení problémů s vyplňováním konkrétních dat do formulářů 
- v současné době probíhá aktivní osobní konzultace ERV s obcemi včetně dovyplňování 
formulářů a sběr informací ke grafickému znázornění tras vodovodů a kanalizací 
- červen/červenec 2018 – ERV bude rozesílat žádostí na ORP (vodoprávní úřady, ÚP)  
o vyjádření k novým koncepcím obcí (předání bude probíhat postupně, po částech) 
 
K bodu 7 
Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48 - dotační fond  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje byly 
výboru předloženy žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
individuální účel. 
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Jedná se o projekty, které věcně spadají do oblasti životního prostředí a zemědělství a žádosti 
byly podány do 30.4.2018. Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny 
v rámci I. změny rozpočtu kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální 
dotace).  
 

žadatel projekt účel požadavek 
Český rybářský svaz, 

z. s., místní 

organizace Trutnov 

Pokrytí ztáty spojené s 
uzavírkou komunikace 

kompenzace snížení tržeb způsobených obousměrnou 
uzavírkou krajské komunikace II/301 Trutnov Teplice 
n.M. v době 15.5. – 4.9.2017 

200.000 Kč 

Geopark Český ráj 

o.p.s. 

Podpora činnosti 
Globálního Geoparku 
UNESCO Český ráj pro 
rok 2018 

A. Rozvoj Geoparku Český ráj, B. Věda a výzkum: 
organizace výzkumné činnosti, C. Vzdělávání, D. 
Cestovní ruch, E. Péče o místní prostředí 

200.000 Kč 

Nadace Josefa a 

Zdeňky 

Vágnerových 

Vydání knihy Josefa 
Vágnera - Sen safari 

grafické a editační zpracování knihy a její tisk, náklady a 
honoráře spojené s přednáškami na téma ochrana přírody a 
prezentace osobnosti Josefa Vágnera a Královédvorské 
ZOO 

699.720 Kč 

Základní článek 

Asociace 

Brontosaura-

QUITO 

Zajištění provozu 
Přírodovědného centra 
Hradec Králové v roce 
2018 

nákup krmiva a dalšího nutného materiálu pro chod 
Přírodovědného centra jako jsou speciální světelné zdroje, 
nebo veterinární čtečka čipů, k úhradě mzdy brigádníků 

200.000 Kč 

 
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 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
individuální účel (do 100 tis. Kč). Finanční prostředky na podporu projektu budou hrazeny 
z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje. 
Jedná se o projekt, který se týká oblasti životního prostředí a zemědělství a na který byla podána 
žádost o podporu do 22.05.2018: 
 

žadatel projekt účel požadavek 

Myslivecký spolek 

Libčanská dubina 

VII. ročník Svatohubertských 
 slavností 

Tisk propagačních materiálů, 
nákup služeb pro zajištění akce 15.000 Kč 

 
K bodu 9 
Různé  

- termín příštího jednání výboru: 22.8.2018 (členové byli požádáni, aby si připravili 
případné náměty a připomínky k návrhům dotačních programů pro rok 2019)  

- jednání výboru konaného dne 3.10.2018 bude pravděpodobně výjezdní – Správa KRNAP 
Vrchlabí  

 
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 15,20 hodin jednání ukončil.  
 
 
 
  

 
Zapsala: Ivana Loudová 

  

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

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

ověřovatel zápisu 


