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Z á p i s 

 
z 9. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 7. 3. 2018 od 13,00 hodin  

Místo jednání: Žďár nad Metují 
 
 
 
Přítomni:  členové výboru (viz prezenční listina) 
 
Omluveni: viz prezenční listina 
 
Přizváni: viz prezenční listina 
 
 

Program jednání: 

 
  1.  Prohlídka robotické stáje pro dojnice a bioplynové stanice v areálu ZD Ostaš v České 

Metuji  
  2.  Schválení zápisu z 8. jednání výboru ze dne 10.1.2018  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obec Proruby  
  5.  Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 48 - dotační fond  
  6.  Změna č. 49/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  7.  Prodloužení termínu realizace projektu „Hrádek – kanalizace pro 8 RD“  
  8.  Prominutí vrácení části dotace obci Chvaleč  
  9.  Poskytnutí dotací na individuální účel z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje  
  10.  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 9 členů. 
 

- byl schválen program 9. jednání (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
 
K bodu 1 
Prohlídka robotické stáje pro dojnice a bioplynové stanice v areálu ZD Ostaš v České 
Metuji  
Úvodem jednání členové výboru absolvovali prohlídku robotické stáje pro dojnice a bioplynové 
stanice v areálu ZD Ostaš v České Metuji. Jednání proběhlo ve Žďáru nad Metují. 
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K bodu 2 
Schválení zápisu z 8. jednání výboru ze dne 10.1.2018  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 9/64/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 8. jednání výboru ze dne 10.1.2018 

 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  0  
         Zdržel se 1 
 
USNESENÍ 9/65/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Petru Škopovou, MBA 

 
K bodu 4 
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obec Proruby  
Obci Proruby byla v roce 2015 poskytnuta dotace ve výši 95.000 Kč na projekt č. 15ZPD03-
0005 „Realizace systému řešení nakládání s bioodpady v obci Proruby“. Při veřejnosprávní 
kontrole bylo zjištěno, že veškeré výdaje nebyly daňovým subjektem uskutečněny během 
stanovené doby realizace projektu. Z jeho strany tak došlo k porušení Podmínek dotačního 
programu „15ZPD03 Nakládání s odpady a ochrana ovzduší“ a čl. III. odst. 1 Smlouvy – použití 
části dotace na neuznatelné výdaje. Zadržené peněžní prostředky, tzn. nevyužitá část dotace ve 
výši 82.900 Kč, nebyly vráceny na bankovní účet poskytovatele dotace ve lhůtě stanovené v čl. 
III. odst. 13 Smlouvy, tj. nejpozději 3. 12. 2015. Na základě zjištění tohoto pochybení byl 
poskytovatelem dotace vyměřen příjemci odvod ve výši neoprávněně použité dotace,  
tj. 82.900 Kč. Dne 15.2.2018 obec Proruby požádala oddělení krajských dotací o prominutí 
odvodu dotace a penále. 
Na základě charakteru pochybení příjemce dotace, a z důvodu zajištění kontinuity rozhodování 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v obdobných případech, bylo doporučeno prominout  
95 % uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně, tj. 78.755 Kč.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
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USNESENÍ 9/66/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prominutí uloženého odvodu za 

porušení rozpočtové kázně obci Proruby ve výši 95 % tj. 78.755 Kč 
 

K bodu 5 
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 k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
na individuální účel. 
Jedná se o projekty, které věcně spadají do oblasti životního prostředí a zemědělství a žádosti 
byly podány do 31.1.2018. 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 
stanovisko 
odboru RG 

Českomoravská 
myslivecká jednota 
- okr. myslivecký 
spolek HK 

Omezení střetů 
dopravních 
prostředků se zvěří - 
pachové a optické 
ohradníky 

Účelem dotace je nákup pachových a 
optických zradidel, která budou 
distribuována jednotlivým 
mysliveckým společnostem. Ta je pak 
po vyhodnocení kritických míst, kde je 
míra střetů motorových vozidel 
nejvyšší, rozmístí podél komunikací. 

60 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Českomoravská 
myslivecká jednota 
- okr. myslivecký 
spolek JC 

Omezení střetů 
dopravních 
prostředků se zvěří - 
pachové a optické 
ohradníky 

Účelem dotace je nákup pachových a 
optických zradidel, která budou 
distribuována jednotlivým 
mysliveckým společnostem. Ta je pak 
po vyhodnocení kritických míst, kde je 
míra střetů motorových vozidel 
nejvyšší, rozmístí podél komunikací. 

60 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Českomoravská 
myslivecká jednota 
- okr. myslivecký 
spolek NA 

Omezení střetů 
dopravních 
prostředků se zvěří - 
pachové a optické 
ohradníky 

Účelem dotace je nákup pachových a 
optických zradidel, která budou 
distribuována jednotlivým 
mysliveckým společnostem. Ta je pak 
po vyhodnocení kritických míst, kde je 
míra střetů motorových vozidel 
nejvyšší, rozmístí podél komunikací. 

60 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Českomoravská 
myslivecká jednota 
- okr. myslivecký 
spolek TU 

Omezení střetů 
dopravních 
prostředků se zvěří - 
pachové a optické 
ohradníky 

Účelem dotace je nákup pachových a 
optických zradidel, která budou 
distribuována jednotlivým 
mysliveckým společnostem. Ta je pak 
po vyhodnocení kritických míst, kde je 
míra střetů motorových vozidel 
nejvyšší, rozmístí podél komunikací. 

60 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Českomoravská 
myslivecká jednota 
- okr. myslivecký 
spolek RK 

Omezení střetů 
dopravních 
prostředků se zvěří - 
pachové a optické 
ohradníky 

Účelem dotace je nákup pachových a 
optických zradidel, která budou 
distribuována jednotlivým 
mysliveckým společnostem. Ta je pak 
po vyhodnocení kritických míst, kde je 
míra střetů motorových vozidel 
nejvyšší, rozmístí podél komunikací. 

60 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

DIAMANT FILM 
Praha,s.r.o. 

"Projekt Josef 
Vágner 90" - 
KATALOG 

cílem projektu je soustředit veškerý 
archivní materiál z odkazu Ing.Josefa 
Vágnera z období 1965 - 1989 do 
KATALOGU v elektronické a tištěné 
formě v české a anglické mutaci 

300 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 
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Dotkni se křídel 
z.s. 

Dotkni se 
křídel,aneb s 
Hubertem do školy 

oživení pojmu slova Myslivost, lovecká 
kynologie a Sokolnictví jako naše 
nehmotné kulturní dědictví ČR zapsané 
v UNESCU, dotace bude využita na 
potřebné výukové předměty, tiskopisy, 
ošetřování a krmení živých exponátů a 
náklady spojené s akcemi 

100 000 Kč 

lze žádat 
v krajském 
dotačním 
programu 

Klub dětí a 
mládeže Hradec 
Králové, z.s. 

Čištění řek v 
Přírodním parku 
Orlice 

zabezpečení dostatečného množství 
vodáckého vybavení (lodě, pádla, lodní 
pytle), ochranných pomůcek (vesty, 
rukavice, rybářské holínky) a také 
pracovního vybavení (pracovní háky, 
lana, pytle na odpad), zajištění přepravy 
lodí a osob, svozu nasbíraného 
civilizačního odpadu a ubytování 

255 000 Kč 
 pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

obec Podbřezí 
Obnova aleje ke 
Studánce 

ošetření stávajících dřevin, výsadba 
nových ovocných stromů 210 600 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Regionální agrární 
komora 
Královéhradeckého 
kraje 

Podpora činnosti 
Regionální agrární 
komory 
Královéhradeckého 
kraje 

podpora všech aktivit, které RAK KHK 
v rámci své působnosti zajišťuje 300 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Regionální agrární 
komora 
Královéhradeckého 
kraje 

Den propagace 
zemědělství - 
Královéhradecké 
krajské Dožínky 
2018 

Projekt má sloužit k oslovení široké 
veřejnosti prostřednictvím prezentace 
drobných podnikatelů a společností z 
oborů zemědělství, lesnictví, 
potravinářství a životního prostředí a 
služeb v Královéhradeckém kraji a tím 
podpořit jejich výrobky a služby. 

1 300 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Regionální agrární 
komora 
Královéhradeckého 
kraje Potravina a 

potravinář roku 
KHK 2018 

Jedná se o soutěž, propagující potraviny 
a výrobky potravinářů 
z Královéhradeckého kraje. Soutěž 
oslovuje dvě základní skupiny - 
potravináře a spotřebitele. Tato 
propagace má přispět a pomoci k 
udržení tradic, podpoře zaměstnanosti, 
ekonomickému růstu, zvýšení 
povědomí místních spotřebitelů i turistů 
v kraji. Do soutěže jsou oslovováni 
potravináři stávající i noví. 

500 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Zemědělská 
akciová společnost 
Mžany, a.s. 

Zemědělský den 
Mžany 

uspořádání 9. ročníku Zemědělského 
dne ve Mžanech - žadatel o dotaci 
zajistí materiálně technickou základnu 
pro pořádání zemědělského dne 
(zapůjčení stanů, včetně hygienického 
zařízení (WC, atd.) a ozvučení, dále 
přepravu a přípravu zvířat, tisk katalogů 
a pozvánek, dále dopravu žáků vč. 
občerstvení, dále nákup cen pro vítěze 

199 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  0  
         Zdržel se 1  
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USNESENÍ 9/67/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí předložených účelových 

dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci 
I. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, 
odvětví individuální dotace) 
 

K bodu 6 
Změna č. 49/2018 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. 49/2018 obsahuje tři dílčí změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: Město Železnice (Zámezí, Cidlina), Obec Bezděkov nad Metují  
a Městys Doudleby 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  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 9/68/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 49/2018 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 7 
Prodloužení termínu realizace projektu „Hrádek – kanalizace pro 8 RD“  
Obec Hrádek obdržela z rozpočtu Královéhradeckého kraje finanční podporu v celkové výši 
1.450.000 Kč na výstavbu části kanalizace v obci „Hrádek – kanalizace pro 8 RD“ na základě 
uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. ES07961 a č. ES11562.  
Obec Hrádek požádala dne 4.1.2018 o prodloužení doby realizace uvedeného projektu 
do 31.12.2019 v důsledku majetkoprávních komplikací napojení nově vybudované kanalizace na 
stávající kanalizační síť v obci. Předmětný projekt je sice stavebně ukončen, vyúčtován, ale není 
dosud vyřešeno jeho propojení na stávající kanalizaci, což brání vydání povinného kolaudačního 
souhlasu a předání díla k užívání.  
Požadovaná změna termínu ukončení projektu k 31.12.2019, kdy se předpokládá vyřešení 
uvedeného problému, bude ošetřena Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ES07961 
a Dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ES11562. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ 9/69/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatky ke smlouvám o poskytnutí 

dotace č. ES07961 a č. ES11562, kterými se mění termín ukončení projektu obce 
Hrádek s názvem „Hrádek – kanalizace pro 8 RD“ 
 

K bodu 8 
Prominutí vrácení části dotace obci Chvaleč  
Předmětem je prominutí vrácení části investiční dotace v celkové výši 148.248 Kč obci Chvaleč 
poskytnuté na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na stavbu s názvem 
„Výstavba infrastruktury – vodovod a kanalizace na p.p.č. 244/1, 244/6, 237/3 v k.ú. Chvaleč“ 
z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních 
vod“ na základě smluv o poskytnutí dotace č. ES07963 (vodovod), ES07964 (kanalizace). 
Celková dotace na uvedený projekt činí 2.800.000 Kč.   
Průběžnou veřejnosprávní kontrolou závěrečné zprávy a vyúčtování nákladů projektu bylo 
zjištěno, že část nákladů stavby vodovodu ve výši 24.974 Kč a část nákladů stavby kanalizace ve 
výši 211.364 Kč nebyla uhrazena ve smluvně stanoveném termínu realizace projektu dle 
podmínek dotačních smluv. Příjemce dotace byl poskytovatelem následně vyzván k odvodu 
alikvotní části dotace v celkové výši 148.248 Kč. Příjemce dotace požádal dne 12.2.2018 
poskytovatele o prominutí uvedeného odvodu dotace, kdy na straně příjemce došlo k neúmyslné 
pozdní úhradě posledních dvou faktur. Dotace poskytnutá obci Chvaleč v celkové výši  
2.800.000 Kč byla využita k deklarovanému účelu v souladu s dotační smlouvou, stavba byla 
řádně dokončena a zkolaudována dle požadovaných podmínek. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  0  
         Zdržel se 1  
 
USNESENÍ 9/70/2018/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prominutí vrácení části dotace ve 

výši 148.248 Kč obci Chvaleč na výstavbu obecního vodovodu a kanalizace 
 

K bodu 9 
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 18.02.2018: 
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žadatel projekt účel požadavek 

Českomoravská 
myslivecká jednota, z.s. - 
okresní myslivecký spolek 
Hradec Králové 

Kynologické akce 

Podpora kynologických akci. Zajištění 
míst, kde se budou zkoušky konat. 
Zajištění rozhodčích a zkušebních 
komisařů. Nákup zvěře pro potřeby 
zkoušek, případně dalšího materiálu. 

35 000 Kč 

Petr Obluk 
Založení trvalých 
odchytových stanovišť 
pro kroužkování ptáků. 

Dotace bude využita na zřízení dvou 
pevných odchytových stanovišť, která se 
budou snadno udržovat a odchytových sítí, 
které budou použitelné pro daný typ 
odchytového stanoviště. 

14 392 Kč 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  8  
         Proti  0  
         Zdržel se 1  
 
USNESENÍ 9/71/2018/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 10 
Různé  
 

- termín příštího jednání výboru: 4. 4. 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 15,30 hodin jednání ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 

  

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

…………………………………………. 
Ing. Petra Škopová, MBA 

ověřovatel zápisu 


