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Z á p i s 

 
z 3. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 5. 4. 2017 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 2. jednání výboru ze dne 8. 3. 2017  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Poskytnutí dotací na individuální účel (odbor RG)  
  4.  Žádost o výjimku ze Zásad pro poskytování dotací – Český svaz včelařů HK (odbor 

RG)  
  5.  Změna č. 43/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  6.  Rozdělení finanční podpory v rámci programu „Propagace zemědělství a regionálních 

potravinářských produktů“ v roce 2017  
  7.  Zajištění plnění povinností obcí v oblasti nakládání s odpady v rámci projektu „Čistá 

obec, čisté město, čistý kraj“ na rok 2017  
  8.  Změna termínu realizace projektu svazku obcí Brada-Rybníček a Kbelnice dle 

smlouvy o poskytnutí dotace č. ES11559  
  9.  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 14 členů. 
 

- byl schválen program 3. jednání (14 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (14 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 2. jednání výboru ze dne 8. 3. 2017  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti   0 
         Zdržel se  1 
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USNESENÍ 3/18/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 2. jednání výboru ze dne 8. 3. 2017 

 
K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14  
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 3/19/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Martina Machů 

 
K bodu 3 
Poskytnutí dotací na individuální účel (odbor RG)  
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
výbor projednal žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální 
účel (oblast životního prostředí a zemědělství). 
                           požadavek       návrh dotace 
Českomoravská 
myslivecká 
jednota, z.s., OS 
RK 

Traktůrek na sečení 
trávy na střelnici OMS 

nákup traktůrku na udržování 
zeleně na střelnici pro pořádání 
střeleckých závodů, zkoušek 
mysliveckých adeptů 

67 500 Kč 0 Kč 

 

Geopark Český 
ráj o.p.s. 

Podpora činnosti 
Globálního geoparku 
UNESCO Český ráj 
2017 

běžná roční činnost - rozvoj 
geoparku, věda, výzkum, 
vzdělávání, cestovní ruch, péče 
o místní prostředí 

200 000 Kč 200 000 Kč 

 

Regionální 
agrární komora 
HK 

Vzdělávání 
zemědělských 
podnikatelů a 
propagace zemědělství 
v 2017 

usnadnění přístupu zemědělců k 
informacím, zviditelnění pro 
veřejnost 

600 000 Kč 300 000 Kč 

 

Regionální 
agrární komora 
HK 

Potravina a Potravinář 
KHK 2017 soutěž 500 000 Kč 500 000 Kč 

 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti   1 
         Zdržel se  1 
 
USNESENÍ 3/20/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových dotací na 

individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny 
rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 
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K bodu 4 
Žádost o výjimku ze Zásad pro poskytování dotací – Český svaz včelařů HK (odbor RG)  
Český svaz včelařů, z.s. okresní organizace Hradec Králové je příjemcem účelové dotace na 
vyšetření moru včelího plodu v okrese Hradec Králové. V souladu se Zásadami pro poskytování 
dotací z dotačního fondu KHK byla dotace poskytnuta ve výši 90 % celkových předpokládaných 
nákladů, tj. 150 tis. Kč, zbylých 10 % (16.667 Kč) je stanoven minimální vlastní podíl příjemce 
dotace. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu došlo ke snížení celkových nákladů 
z předpokládaných cca 167 tis. Kč na reálných 112 tis. Kč, požádal příjemce dotace 
Královéhradecký kraj o výjimku z obvyklých pravidel a úpravu rozpočtu projektu tak, aby byla 
dotace poskytnuta v plné výši vynaložených výdajů. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti   0 
         Zdržel se  1 
 
USNESENÍ 3/21/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit udělení výjimky ze Zásad pro 

poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje pro projekt Českého 
svazu včelařů, okresní organizace Hradec Králové na vyšetření moru včelího plodu 
v okrese Hradec Králové a poskytnutí dotace v plné výši 100 % skutečných výdajů 
 

K bodu 5 
Změna č. 43/2017 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. 43/2017 obsahuje osm dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: obec Libuň, obec Ostroměř, obec Újezd pod Troskami, město Hořice 
– Boháňka, město Hořice – Doubrava, obec Nepolisy, město Nechanice, město Železnice.  
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  14 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
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USNESENÍ 3/22/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 43/2017 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 6 
Rozdělení finanční podpory v rámci programu „Propagace zemědělství a regionálních 
potravinářských produktů“ v roce 2017  
Předmětem je poskytnutí účelové finanční podpory v rámci dotačního programu „Propagace 
zemědělství a regionálních potravinářských produktů“. Výzva k předkládání žádostí o dotace  
z programu byla vyhlášena od 6. 3. 2017 do 22. 3. 2017. Do programu se přihlásilo 11 žadatelů 
s celkovou požadovanou dotací ve výši 2.651.000 Kč. Na základě provedeného hodnocení 
přijatých žádostí prostřednictvím formálních a hodnotících kritérií programu je navrženo 
rozdělení neinvestičních dotací z programu v celkové výši 1.790.000 Kč (tabulka 1). Ostatní 
projekty byly vyřazeny pro nesoulad účelu dotace se zaměřením programu nebo neslučitelnosti 
právní formy žadatele s pravidly programu.  
Projekt žadatele Zemědělské družstvo Všestary (tabulka 2) byl primárně vyřazen pro 
neslučitelnost právní formy žadatele s pravidly programu, avšak vzhledem k celkové vysoké 
úrovni přípravy tohoto projektu a očekávanému přínosu je doporučeno z nedočerpané části 
finanční alokace programu ve výši 210.000 Kč poskytnout tomuto subjektu individuální 
neinvestiční dotaci mimo rámec programu.  
 
Tabulka 1: 

žadatel 
 

IČ název projektu 
uznatelné 
výdaje Kč 

neinvestiční 
dotace Kč 

doba realizace  
(účtování nákladů) 

 od do 

Okresní agrární 
komora Trutnov 

 
60913991 

Výstava zemědělské 
techniky PODHORY 
2017 

185.000 100.000 1. 2. 2017 30. 11. 2017 

Asociace 
soukromých 
zemědělců region 
Rychnov nad 
Kněžnou, z.s. 

 

69171033 Selské dožínky v Pohoří 316.500 175.000 1. 6. 2017 30. 11. 2017 

Regionální agrární 
komora 
Královéhradeckého 
kraje 

 

70959811 
Dožínky 
Královéhradeckého kraje 
2017 

1.614.750 1.290.000 1. 1. 2017 30. 11. 2017 

Okresní agrární 
komora Rychnov 
nad Kněžnou 

 
48172863 

Děti poznávají 
zemědělství 

100.000 80.000 1. 8. 2017 30. 11. 2017 

Český Honza z.s. 
 

04921984 
Baroko naoko - 
společenská akce 

230.000 145.000 1. 1. 2017 30. 11. 2017 

 
Tabulka 2: 

žadatel IČ název projektu uznatelné 
výdaje K č 

neinvesti ční 
dotace K č 

doba realizace   
(účtování náklad ů) 
od do 

Zemědělské 
družstvo Všestary 

00124087 
Oslava Všestarské 
cibule 

313.600 210.000 1. 1. 2017 30. 11. 2017 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  1 
         Zdržel se 4 
 
USNESENÍ 3/23/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

 
 1. poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v rámci programu „Propagace 

zemědělství a regionálních potravinářských produktů“ v celkové výši 1.790.000 
Kč z rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2017 - ostatní 
běžné výdaje 
 

 2. poskytnutí neinvestiční dotace žadateli Zemědělské družstvo Všestary ve výši 
210.000 Kč na projekt „Oslava Všestarské cibule“ z rozpočtu kapitoly 02 –
životní prostředí a zemědělství na rok 2017 - ostatní běžné výdaje 
 

K bodu 7 
Zajištění plnění povinností obcí v oblasti nakládání s odpady v rámci projektu „ Čistá obec, 
čisté město, čistý kraj“ na rok 2017  
Královéhradecký kraj společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.  
a provozovateli zpětného odběru elektrozařízení - ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. realizují 
na základě smluv o partnerství a vzájemné spolupráci společný projekt s názvem „Čistá obec, 
čisté město, čistý kraj“  zaměřený 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. Na základě společného jednání pracovní skupiny projektu dne          
15. 3. 2017 je navržen pro letošní rok společný program podpory obcí Královéhradeckého kraje 
k zajištění plnění povinností v oblasti nakládání s odpady, který se zaměřuje na shromažďování 
biologicky rozložitelných odpadů, jedlých tuků, olejů, kovů a nebezpečných odpadů na sběrných 
dvorech, sběrných místech a kontejnerových stáních.  
Pravidla pro poskytování finanční podpory obcím Královéhradeckého kraje na zajištění plnění 
povinnosti v oblasti nakládání s odpady byla členům výboru rozeslána elektronicky.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  12  
         Proti    0 
         Zdržel se   2 
 
USNESENÍ 3/24/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Pravidla programu „Zajištění plnění 

povinností obcí v oblasti nakládání s odpady“ v rámci projektu „Čistá obec, čisté 
město, čistý kraj“ na rok 2017 
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K bodu 8 
Změna termínu realizace projektu svazku obcí Brada-Rybníček a Kbelnice dle smlouvy  
o poskytnutí dotace č. ES11559  
Královéhradecký kraj obdržel dne 3. 3. 2017 žádost svazku obcí Brada-Rybníček a Kbelnice 
o změnu smluvně stanoveného termínu realizace projektu „Výstavba kanalizace v obcích Brada-
Rybníček a Kbelnice“ a s tím spojeného čerpání dotace. Závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na tento projekt od souběžného poskytovatele dotace – Ministerstva životního prostředí bylo 
vydáno až v únoru 2017, čímž se posouvá termín provedení stavby a čerpání dotací oproti 
původně stanovenému harmonogramu. Příjemce dotace požaduje změnu termínu zahájení stavby 
z 1. 10. 2016 na 1. 6. 2017 a změnu termínu dokončení stavby z 31. 5. 2018 na 31. 10. 2018. 
Ostatní podmínky provádění projektu a čerpání dotace se nemění.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  14  
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 3/25/2017/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. ES11559, kterým se mění termín realizace projektu svazku obcí Brada -
Rybníček a Kbelnice s názvem „Výstavba kanalizace v obcích Brada - Rybníček 
a Kbelnice“ 
 

K bodu 9 
Různé  

- termín příštího jednání výboru:  24. 5. 2017 od 13,00 hodin – ZOO Dvůr Králové 
 

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 15,15 hodin jednání ukončil.  

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 
 
 

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

…………………………………………. 
Ing. Martin Machů 
ověřovatel zápisu 


