
 1 

 
Z á p i s 

 
z 10. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 4.4.2018 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 9. jednání výboru ze dne 7.3.2018  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti životní prostředí a zemědělství 2018  
  4.  Odpadové hospodářství v Královéhradeckém kraji - prezentace  
  5.  Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů o Čistou obec 2017  
  6.  Prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace Sedloňov“  
  7.  Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje  
  8.  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 11 členů. 
 

- byl schválen program 10. jednání (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 9. jednání výboru ze dne 7.3.2018  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   0  
 
USNESENÍ 10/72/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  schvaluje zápis z 9. jednání výboru ze dne 7.3.2018 

 
 
 



 2 

K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 10/73/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Rostislava Jireše 

 
K bodu 3 
Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti životní prostředí a zemědělství 2018  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/8/567/2017 ze dne 30. 10. 2017 byly 
schváleny podmínky krajských dotačních programů pro oblast životního prostředí  
a zemědělství s lhůtou pro podání žádostí o dotaci od 2. 1. 2018 do 31. 1. 2018. 
V oblasti životního prostředí a zemědělství byly zveřejněny tyto dotační programy: 

18ZPD04  - Ochrana přírody a krajiny 
18ZPD05  - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
18ZPD06  - Včelařství 
18ZPD07  - Propagace zemědělství a místní produkce 
 
Rada Královéhradeckého kraje usnesením RK/6/364/2018 ze dne 5. 3. 2018 na návrh výboru pro 
životní prostředí a zemědělství jmenovala hodnotící komisi pro posouzení  
a hodnocení žádostí o dotaci v oblasti životního prostředí a zemědělství.  
Hodnotící komise k dotačním programům z oblasti životního prostředí a zemědělství zasedala 
dne 20. března 2018. Na jednání byly předloženy všechny projekty s bodováním vyjádřeným 
v procentech získaných bodů. Komise navrhla podpořit projekty v celkové výši 3.630.000 Kč. 
Seznam podpořených projektů z dotačních programů v oblasti životního prostředí  
a zemědělství v roce 2018 obdrželi členové výboru elektronicky.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 10/74/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh na poskytnutí finančních prostředků na veřejně prospěšné projekty v oblasti 

životní prostředí a zemědělství 2018 
 

K bodu 4 
Odpadové hospodářství v Královéhradeckém kraji - prezentace  
Členové výboru byli formou prezentace seznámeni s odpadovým hospodářstvím 
Královéhradeckého kraje, byl představen Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého 
kraje na období 2016 – 2025 s vyhodnocením plnění závazných cílů plánu odpadového 
hospodářství.  
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 10/75/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  prezentaci k odpadovému hospodářství Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 5 
Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů o Čistou obec 2017  
Předmětem je poskytnutí finančních darů za umístění v soutěži obcí Královéhradeckého kraje 
v třídění odpadů o Čistou obec 2017 v rámci společného projektu Královéhradeckého kraje, 
autorizované obalové společností EKO-KOM, a.s. a provozovatelů zpětného odběru 
elektrozařízení ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. s názvem „Čistá obec, čisté město, čistý 
kraj“  zaměřeného na podporu a rozvoj systému odděleného sběru využitelných složek 
komunálních a obalových odpadů, zpětného odběru elektrozařízení a recyklace odpadů směřující 
k naplnění aktuálních požadavků legislativy a Plánu odpadového hospodářství 
Královéhradeckého kraje. Pracovní výbor projektu na svém zasedání dne 21. 3. 2018 navrhl dle 
provedené analýzy výtěžnosti sběru využitelných složek komunálních odpadů a zpětného odběru 
elektrozařízení v obcích za rok 2017 rozdělení finančních darů vítězům ve stanovených 
kategoriích.   
 
 

kritérium kategorie vítěz v pořadí odměna Kč 

Výtěžnost sběru 
tříděných komodit – 
papír, plasty, sklo, kovy 

obec do 300 obyvatel 1. Obec Malá Úpa 70.000 
2. Obec Říčky v Orlických horách 55.000 
3. Obec Bartošovice v Orlic. horách 40.000 

obec 301- 2000 obyvatel  1. Městys Černý Důl 70.000 
2. Město Špindlerův Mlýn 55.000 
3. Město Pec pod Sněžkou 40.000 

obec nad 2000 obyvatel 1. Město Červený Kostelec  70.000 
2. Město Týniště nad Orlicí 55.000 
3. Město Solnice 40.000 

skokan roku do 300 ob. Obec Trotina 20.000 
skokan roku 301-2000 ob. Obec Humburky 20.000 
skokan roku nad 2000 ob. Město Opočno 25.000 

Výtěžnost zpětného 
odběru elektrozařízení 
skupin 3,4,7,8,9 

obec do 2000 obyvatel Obec Lodín 20.000 
obec 2000-5000 obyvatel Město Rtyně v Podkrkonoší 20.000 
obec nad 5000 obyvatel  Město Česká Skalice 20.000 

totéž speciálně 
prostřednictvím 
stacionár. kontejnerů 

obec Městys Nový Hrádek 20.000 

Výtěžnost zpětného 
odběru elektrozařízení 
skupin 1,2,6 

obec do 2000 obyvatel Obec Sadová 20.000 
obec nad 2000 obyvatel Obec Rokytnice v Orlických horách 20.000 
skokan roku Obec Dubenec 20.000 

celkem   700.000 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 10/76/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finančních darů za 

umístění v soutěži obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů o Čistou obec 2017 
v celkové výši 700.000 Kč. 
 

K bodu 6 
Prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace Sedloňov“  
Obec Sedloňov obdržela z rozpočtu Královéhradeckého kraje investiční dotaci ve výši 295.000 
Kč na výstavbu části splaškové kanalizace v obci na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí 
dotace č. DS2017/02320. Obec Sedloňov požádala poskytovatele dne 19. 2. 2018 o prodloužení 
doby realizace uvedeného projektu do 31. 3. 2019 v důsledku nepředvídatelných problémů při 
získávání podkladů pro přípravu projektové dokumentace. Požadovaná změna termínu ukončení 
projektu k 31. 3. 2019, kdy se předpokládá dokončení projektové přípravy a získání stavebního 
povolení, bude ošetřena Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2017/02320.    
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 10/77/2018/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. DS2017/02320, kterým se mění termín ukončení projektu obce Sedloňov 
s názvem „Splašková kanalizace Sedloňov“ 
 

K bodu 7 
Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje  
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 (do 100 tis. Kč). Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou 
hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje. 
Jedná se o projekty, které se týkají oblasti životního prostředí a zemědělství a na které byla 
podána žádost o podporu do 31.03.2018: 
 

žadatel projekt účel požadavek 

Okresní agrární 
komora Rychnov nad 
Kněžnou 

Den zemědělství 
Královéhradeckého kraje 

Úhrada nákladů na dopravu dětí  
v rámci Královéhradeckého kraje na 
den zemědělství do Hradce Králové a 
zpět. 

80.000 Kč 

Českomoravská 
myslivecká jednota, z.s., 
okresní myslivecký 

Dotace na Podzimní 
zkoušky, Lesní zkoušky, 
Barvářské zkoušky, 

Dotace bude použita výhradně na 
materiální, personální zabezpečení  
a realizaci kynologických zkoušek - 

45.200 Kč 
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spolek Jičín Všestranné zkoušky Podzimních zkoušek, Lesních 
zkoušek, Barvářských zkoušek, 
Všestranných zkoušek. 

Bioinstitut, o. p. s. 
BIO v regionu - Propagace 
regionální 
bioprodukce a spolupráce 

prostředky budou použity na pokrytí 
nákladů spojených s realizací aktivit 
pro školu (náklady na nákup bio 
surovin pro společné vaření se 
studenty, na úhradu nákladů 
autobusové dopravy studentů na 
exkurzi a tisk materiálů pro účastníky 
semináře). 

10.000 Kč 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10  
         Proti    0  
         Zdržel se   1 
 
USNESENÍ 10/78/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel a nemá námitek 

k poskytnutí účelových neinvestičních dotací na individuální účely, které budou 
hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje na rok 2018 
 

K bodu 8 
Různé  

- vzhledem k projednání podpořených veřejně prospěšných projektů již na tomto jednání 
(bod 3 programu),  je zrušen plánovaný termín výboru dne 18.4.2018  

 
- termín příštího jednání výboru: 30. 5. 2018 od 13,00 hodin – výjezdní (SEVER Horní 

Maršov) 
 
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  

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


