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Z á p i s 

 
z 6. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 4. 10. 2017 od 13,00 hodin  

 
Místo jednání: TORO Hlavečník 

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

Program jednání: 
 
  1.  Prohlídka provozu divize TORO Hlavečník  
  2.  Schválení zápisu z 5. jednání výboru ze dne 16. 8. 2017  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2018 (18ZPD)  
  5.  Změna č. 46/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace  

č. ES11022  
  7.  Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 – III.  
  8.  Různé - informace o celkové aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje  
 
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 14 členů. 
 

- byl schválen program 6. jednání (14 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (14 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Prohlídka provozu divize TORO Hlavečník  
Úvodem byly členům výboru podány základní informace o vzniku a činnosti divize TORO 
Hlavečník, následovala prohlídka provozovny. 
 
K bodu 2 
Schválení zápisu z 5. jednání výboru ze dne 16. 8. 2017  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 6/42/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  zápis z 5. jednání výboru ze dne 16. 8. 2017 

 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 6/43/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Rostislava Jireše 

 
K bodu 4 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2018 (18ZPD)  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
schválenými Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 11.9.2017 výbor projednal dotační 
programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2018. Na minulém jednání dne 
16.8.2017 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 a stanovil termín jednání komise na 21.9.2017. Před jednáním komise 
obdrželi všichni členové výboru návrhy podmínek dotačních programů na rok 2018 včetně 
obsahových náplní hodnotících kritérií. Komise učinila drobné změny v dotačních programech, 
které byly zapracovány.  
 
Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2018: 
18ZPD04 - Ochrana přírody a krajiny 
18ZPD05 - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  
18ZPD06 - Včelařství 
18ZPD07 - Propagace zemědělství a místní produkce 
 
Dále byly projednány zásadní změny v dotačních programech pro rok 2018: 

- Program obnovy venkova (18POV01) obsahuje 2 nové účely z oblasti životního prostředí 
a zemědělství, které nahrazují původní samostatné dotační programy stejného zaměření: 
účel 4 - Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží 
účel 5 -  Nakládání s odpady 

- u programu 18ZPD06 - Včelařství bylo navrženo, aby způsobilými žadateli o dotaci byly 
pouze okresní organizace Českého svazu včelařů  

- v oblasti propagace zemědělství budou některé významné opakující se akce podpořeny 
formou trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje, ostatní akce budou podpořeny 
z programu 18ZPD07 - Propagace zemědělství a místní produkce 

 
Jednání opustil Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D. 
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USNESENÍ 6/44/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2018 

 
     Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
     Hlasování: 

           Pro           12  
         Proti  1 
         Zdržel se  0  
 
II.  d o p o r u č u j e  
 1. aby u dotačního programu 18ZPD06 („Včelařství“) způsobilými žadateli o dotaci 

byly pouze okresní organizace Českého svazu včelařů 
 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
        Pro        12  
        Proti          0 
        Zdržel se          1 
 
 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dotační programy v oblasti 

životního prostředí a zemědělství na rok 2018 (18ZPD04, 18ZPD05, 18ZPD06, 
18ZPD07) 
 

Jednání opustili MVDr. Hantschová, Ing. Groh, LL.M., Ing. Jireš 
 
K bodu 5 
Změna č. 46/2017 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. 46/2017 obsahuje šest dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: obec Bukvice (Křelina) – 2 dílčí změny, obec Lovčice, město 
Pilníkov, obec Všestary (Chlum), obec Mostek (Zadní Mostek). 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 
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USNESENÍ 6/45/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 46/2017 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 6 
Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace  
č. ES11022  
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 3. 10. 2016 byla poskytnuta 
obci Ostroměř investiční dotace ve výši 4.600.000 Kč na stavbu s názvem „Dostavba kanalizace 
Ostroměř - 2. etapa“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES11022 z krajského programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Obec Ostroměř 
písemně požádala dne 5. 9. 2017 poskytovatele dotace o změnu smluvně stanoveného termínu 
dokončení uvedeného projektu a s tím spojeného čerpání dotace z původního termínu 31. 12. 
2017 na 30. 11. 2018. Ke zdržení došlo při projednávání a provádění stavby s ohledem na 
prováděnou digitalizaci pozemků a nutnosti projednání změn v uložení jednotlivých 
kanalizačních stok. Ostatní podmínky provádění projektu a čerpání dotace se nemění.  
Požadovaná změna termínu realizace projektu bude ošetřena dodatkem č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace č. ES11022.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 6/46/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí 

dotace č. ES11022, kterým se mění termín ukončení projektu obce Ostroměř 
s názvem „Dostavba kanalizace Ostroměř – 2. etapa“ 
 

K bodu 7 
Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 – III.  
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 2. 10. 2017 doporučila v souladu s pravidly programu 
rozdělit v letošním třetím kole (III.) investiční dotace obcím v celkové výši 12.936.000 Kč. 
 
Navržené rozdělení dotací v celkové výši 12.936.000 Kč je pokryto schváleným rozpočtem 
kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství pro rok 2017 v členění 6.996.000 Kč – kapitálové 
výdaje, 5.940.000 Kč – vodohospodářské akce dle vodního zákona.  
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Zdroj financování 02 – ŽPZ – kapitálové výdaje 
 

žadatel IČO název projektu 
uznatelné 
náklady 

návrh 
dotace 

doba realizace projektu 

   (Kč) (Kč) od do 

Obec Mladějov 00271845 

Dostavba vodovodu Loveč  
a prodloužení vodovodu 
Mladějov 

268 620 214 000 1. 5. 2017 30. 4. 2019 

Obec Kobylice 44444371 
Rozšíření vodojemu Kobylice 2 
x 25 m3 

494 890 300 000 1. 1. 2017 31. 10. 2018 

Obec Krchleby 00579190 Vodovod Krchleby 150 646 120 000 1. 1. 2017 30. 11. 2018 

Obec Veliš 00272337 Vodovod Vesec 356 950 282 000 1. 2. 2017 31. 1. 2019 

Obec Chudeřice 00268887 
Dostavba kanalizace 
Chudeřice - 2. etapa 

367 840 294 000 1. 2. 2017 31. 12. 2018 

Obec Nepolisy 00269212 
Kanalizace Nepolisy - místní 
část Zadražany 

186 000 148 000 1. 2. 2017 31. 1. 2019 

Obec Nepolisy 00269212 
Kanalizace Nepolisy - místní 
část Luková 

145 000 115 000 1. 2. 2017 31. 1. 2019 

Obec Bohuslavice 
nad Metují 

00272493 

Bohuslavice - inženýrské sítě 
pro nové RD - splašková 
kanalizace 

123 420 98 000 1. 11. 2017 31. 10. 2019 

Město Kopidlno 00271705 
Přívodní vodovod Psinice - 
Ledkov 

206 600 165 000 1. 3. 2017 30. 11. 2018 

Obec Skuhrov nad 
Bělou 

00275387 
Výstavba Březina - inženýrské 
sítě (voda, kanalizace) 

199 650 150 000 1. 8. 2017 30. 11. 2018 

Obec Skuhrov nad 
Bělou 

00275387 

Výstavba Za kostelem - 
inženýrské sítě (voda, 
kanalizace) 

159 720 120 000 1. 8. 2017 30. 11. 2018 

Obec Bohuslavice 
nad Metují 

00272493 
Bohuslavice - inženýrské sítě 
pro nové RD - vodovod 

106 480 85 000 1. 11. 2017 31. 10. 2019 

Město Libáň 00271748 Kanalizace Psinice 260 000 205 000 1. 2. 2017 31. 1. 2019 

Obec Horní Brusnice 00581038 
Dostavba vodovodu v Horní 
Brusnici 

2 887 623 1 700 000 1. 11. 2017 30. 11. 2018 

Obec Smidary 00269549 Kanalizace a ČOV Smidary 66 814 199 3 000 000 1. 7. 2017 31. 12. 2018 

CELKEM 6 996 000   

 
Zdroj financování 02 – ŽPZ – vodohospodářské akce dle vodního zákona 
 

žadatel IČO název projektu 
uznatelné 
náklady 

návrh 
dotace 

doba realizace projektu 

   (Kč) (Kč) od do 

Obec Dobřany 00274887 Zkapacitnění vodojemu 
Dobřany 

2 204 051 1 300 000 1. 11. 2017 31. 10. 2019 

Obec Volanice 00272370 Vodovod Volanice - 4. etapa 4 355 241 2 500 000 1. 5. 2017 30. 4. 2019 

Obec Káranice 00268917 
Splašková kanalizace Káranice 
- 3. etapa 

3 718 736 2 000 000 1. 5. 2017 30. 4. 2019 

Obec Svídnice 00579203 Vodovod Svídnice 176 461 140 000 1. 4. 2017 31. 8. 2018 

CELKEM 5 940 000   

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 6/47/2017/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 – III. (6.996.000 Kč – kapitálové 
výdaje, 5.940.000 Kč – vodohospodářské akce dle vodního zákona) 
 

K bodu 8 
Různé  

- informace o celkové aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 
kraje 

- termín příštího jednání výboru: 15.11.2017 - návrh exkurze v cukrovaru České 
Meziříčí (bude upřesněno pozvánkou) 
 

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 16,10 hodin jednání ukončil.  

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 
 
 
 

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

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


