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Z á p i s 

 
z 2. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 8. 3. 2017 od 13,00 hodin  

 
Místo jednání: Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice 

13,00 Školní statek (Jižní 2118, Hořice) 

14,00 budova školy (Riegrova 1403, Hořice) 

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

Program jednání: 

 
  1.  Prohlídka Školního statku Hořice (od 13,00 hodin)  
  2.  Prezentace projektu Modernizace cvičné stáje pro skot – Školní statek Hořice  
  3.  Schválení zápisu z 1. jednání výboru ze dne 18. 1. 2017  
  4.  Volba ověřovatele zápisu  
  5.  Podání informace o přípravě pořízení územní studie krajinných typů (resp. typologie 

krajiny) pro území Královéhradeckého kraje (odbor územního plánování a stavebního 
řádu)  

  6.  Změna č. 42/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  7.  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 11 členů. 
 
K bodu 1 
Prohlídka Školního statku Hořice (od 13,00 hodin)  
Zástupci školy přivítali členy výboru a následně je provedli celým areálem školního statku. Po 
prohlídce se výbor přemístil do budovy Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ v Riegrově ulici.  
 

- byl schválen program 2. jednání (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (11 pro, 0 proti, 0 zdržel) 

 
K bodu 2 
Prezentace projektu Modernizace cvičné stáje pro skot – Školní statek Hořice  
Členům výboru byl prostřednictvím prezentace představen projekt Modernizace cvičné stáje pro 
skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu školního statku bylo 
již v průběhu let 2013 – 2015 jednáno s představiteli kraje o možnostech čerpání finančních 
prostředků z EU – podpora 2.4 IROP na jeho modernizaci. Modernizace zahrnuje stavební 
úpravy a pořízení nového vybavení. Stávající objekty mají být rekonstruovány a doplněny 
přístavbou, v níž se bude nacházet odborná učebna a zázemí. Má dojít k rozšíření dvou stájí, což 
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mimo jiného umožní ustájení skotu v souladu s podmínkami welfare. Předpokládá se, že 
modernizované cvičné stáje budou mít kapacitu pro 50 dojnic, 49 telat, 38 jalovic a 38 býků. 
Genetický materiál bude také pořízen z prostředků projektu. Projekt dále zahrnuje nákup 
zemědělské strojní techniky v předpokládaném nákladu 11.670 tis. Kč. Jedná se o manipulátor, 
rozdružovač balíků (seno, sláma, senáž), krmný vůz tažený traktorem, smykový nakladač, 
kolový traktor a fekální vůz. Součástí projektu je dále vybudování komunikací, revitalizace 
zeleně v prostoru areálu a učebna s kamerovými přenosy přímo ze stájí. V případě realizace 
projektu by zmodernizovaný statek využívali nejen studenti školy  
(v současné době 94 studentů), ale také ostatní školy se zemědělským zaměřením, sloužil by 
například k zemědělské praxi, pořádání kurzů a proškolování pracovníků v různých 
zemědělských oborech. 
 
Výdaje projektu: 
Celkové výdaje: 98.765.473,97 Kč 
Dotace: 86.056.114,99 Kč 
Podíl SR: 4.780.895,28 Kč 
Podíl KHK: 12.709.358,98 Kč 
 
K uvedenému bodu proběhla rozsáhlejší diskuze. Bylo upozorněno na nutnost zvážit důsledky 
rozhodnutí o realizaci projektu pro kraj v širších a dlouhodobých souvislostech (např. předmětem 
projektu je pouze část areálu, je třeba řešit prostředky, které bude nutné vynaložit do dalších 
okolních částí areálu, aby projekt plnil svůj účel).  
Z diskuze k projektu vyplynul požadavek vytvoření koncepce dlouhodobého záměru budování 
školního statku, například s vybudováním cvičných stájí pro chov prasat. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
USNESENÍ 2/13/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  prezentaci k projektu Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ 

Hořice 
 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit realizaci projektu Modernizace 

cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice 
 

K bodu 3 
Schválení zápisu z 1. jednání výboru ze dne 18. 1. 2017  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
 
 
 
 



 3 

USNESENÍ 2/14/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 1. jednání výboru ze dne 18. 1. 2017 

 
K bodu 4 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  10 
         Proti   0  
         Zdržel se  1 
 
USNESENÍ 2/15/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Petru Škopovou, MBA 

 
K bodu 5 
Podání informace o přípravě pořízení územní studie krajinných typů (resp. typologie 
krajiny) pro území Královéhradeckého kraje (odbor územního plánování a stavebního 
řádu)  
Zástupci odboru územního plánování a stavebního řádu poskytli členům výboru informaci 
k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování územní studie Typy krajin Královéhradeckého 
kraje. Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad k pořizování územně 
plánovacích dokumentací nebo jejich změně a bude posuzovat stav krajiny Královéhradeckého 
kraje (minulý, současný, budoucí) s cílem vymezit její hodnoty a potenciály, identifikovat 
problémy a limity jejího využívání. Při jejím zpracování bude vycházeno zejména z koncepčních 
dokumentů na úseku ochrany přírody a krajiny (např. Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Královéhradeckého kraje, plány péče zvláště chráněných území, preventivní hodnocení 
krajinného rázu, apod.). 
Pracovní verze k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování územní studie byla členům 
výboru rozeslána elektronicky. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  11  
         Proti   0  
         Zdržel se  0  
 
USNESENÍ 2/16/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o přípravě územní studie Typy krajin Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 6 
Změna č. 42/2017 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 
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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. 42/2017 obsahuje dvě dílčí změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje:  město Libáň, m.č. Křešice, Psinice a obec Lužec nad Cidlinou.  
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  11  
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 2/17/2017/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 42/2017 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

K bodu 7 
Termín příštího jednání výboru: 5. 4. 2017 
 
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. Petra Škopová, MBA 

ověřovatel zápisu 


