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Z á p i s 

 
z 13. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 3. 10. 2018 od 13,00 hodin  
Místo jednání: Správa KRNAP, Vrchlabí 

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

 
Program jednání: 
 
  1.  Seznámení členů výboru s činnostmi Správy Krkonošského národního parku  
  2.  Schválení zápisu z 12. jednání výboru ze dne 22.8.2018  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Dotační program na podporu hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví  
  5.  Změna č. 52/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  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 12 členů. 
 

- byl schválen program 13. jednání (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (12 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Seznámení členů výboru s činnostmi Správy Krkonošského národního parku  
Úvodem členové výboru absolvovali prohlídku Krkonošského centra environmentálního 
vzdělávání s odborným výkladem, následně byli formou prezentace seznámeni s činnostmi 
Správy Krkonošského národního parku. 
 
Jednání opustil Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D. a Ing. Aleš Maloch 
 
K bodu 2 
Schválení zápisu z 12. jednání výboru ze dne 22.8.2018  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
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USNESENÍ 13/89/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 12. jednání výboru ze dne 22. 8. 2018 

 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 13/90/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Rostislava Jireše 

 
K bodu 4 
Dotační program na podporu hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví  
Výbor projednal návrh dotačního programu na podporu hospodaření v lesích – asanace 
kůrovcového dříví. Příjemcem dotace jsou vlastníci lesních pozemků s výměrou do 50 ha na 
území Královéhradeckého kraje mimo lesů státních, v národním parku a jeho ochranném pásmu 
a pro obranu státu. Po proběhlé diskuzi se výbor usnesl podpořit poskytnutí dotace na asanovaný 
1 m3 kůrovcového stromu a na zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů 
vytěžených z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem. Dále byly upřesněny některé 
podmínky dotačního programu (oplocenky budou hrazeny při zastoupení MZD nejméně 70 %; 
dotace se nevztahuje na těžbu a asanaci starých kůrovcových souší, na asanaci odvozem, 
vztahuje se pouze pro asanaci odkorněním kmene a asanaci chemického ošetření celého obvodu 
kmene). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 1  
 
USNESENÍ 13/91/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  navýšení alokace pro odvětví životní prostředí a zemědělství kapitoly 48 Dotační fond 

rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019 ve výši 20 mil. Kč na podporu 
hospodaření v lesích a eliminaci následků kůrovcové kalamity 
 

II.  d o p o r u č u j e  
  doporučuje schválit v rámci dotačního programu na hospodaření v lesích poskytnutí 

dotace 
 

 1. na asanovaný vytěžený 1 m3 kůrovcového stromu 
 2. na zřizování oplocenek za účelem zalesnění v místech vytěžených lesních porostů 

zasažených kůrovcem 
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K bodu 5 
Změna č. 52/2018 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. 52/2018 obsahuje čtyři dílčí změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: město Lanžov – místní část Záborov, město Kostelec nad Orlicí – 
místní část Kozodry, město Sobotka – místní část Zajakury a město Žďár nad Orlicí. 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 13/92/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 52/2018 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 6 
Různé  
 

- termín příštího jednání výboru: 14. 11. 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 16,00 hodin jednání ukončil.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

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

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


