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Z á p i s 

 
z 15. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

 Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 9.1.2019 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 14. jednání výboru ze dne 14.11.2018  
  2.  Volba ověřovatele zápisu  
  3.  Hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do dotačních programů v oblasti Životní 

prostředí a zemědělství  
  4.  Změna č. 54/2019 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  5.  Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace  

č. DS2017/02337  
  6.  Změna termínu realizace projektu obce Smidary dle smlouvy o poskytnutí dotace  

č. DS2017/05031  
  7.  Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2019  
  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 9 členů. 
 

- byl schválen program 15. jednání (9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (9 pro, 0 proti, 0 zdržel)  

 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 14. jednání výboru ze dne 14.11.2018  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 15/101/2019/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  zápis z 14. jednání výboru ze dne 14.11.2018 
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K bodu 2 
Volba ověřovatele zápisu  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
USNESENÍ 15/102/2019/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Václava Ludvíka 

 
 
K bodu 3 
Hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do dotačních programů v oblasti Životní 
prostředí a zemědělství  
Dne 22. 10. 2018 byly Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schváleny Zásady pro 
poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje a podmínky dotačních programů 
v oblasti životní prostředí a zemědělství na rok 2019. Na základě těchto dokumentů je 
hodnotícím orgánem hodnotící komise, která je složena min. ze třech členů věcně příslušného 
výboru zastupitelstva kraje a radního odpovědného za danou oblast. Členy z věcně příslušného 
výboru, popřípadě náhradníky členů hodnotící komise, navrhuje radní odpovědný za danou 
oblast a jmenuje rada kraje. Termín jednání hodnotící komise navrhne radní odpovědný za 
danou oblast a schválí rada kraje.  
V souladu s výše uvedeným byli radním odpovědným za oblast vodního hospodářství, životní 
prostředí a zemědělství navrženi do hodnotící komise pro oblast dotačních programů v oblasti 
životní prostředí a zemědělství na rok 2019:  
Bc. Karel Klíma (člen rady), Ing. Otakar Ruml, Ing. Petra Škopová, MBA, Ing. Martin Machů, 
Ing. Rostislav Jireš, PaedDr. Miroslava Knapovská a Ing. Václav Ludvík. 
Termín jednání hodnotící komise byl stanoven na 13.3.2019 od 9,00 hodin. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ 15/103/2019/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. navržené členy hodnotící komise pro oblast dotačních programů v oblasti životní 

prostředí a zemědělství na rok 2019 ve složení: Bc. Karel Klíma (člen rady), 
Ing. Otakar Ruml, Ing. Petra Škopová, MBA, Ing. Martin Machů, Ing. Rostislav 
Jireš, PaedDr. Miroslava Knapovská a Ing. Václav Ludvík 
 

 2. termín jednání hodnotící komise 13.3.2019 od 9,00 hodin 
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K bodu 4 
Změna č. 54/2019 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. 54/2019 obsahuje jednu dílčí změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje: obec Markvartice, místní část Skuřina, Hřmenín a Netolice, Leština. 
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 15/104/2019/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 54/2019 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 

 
K bodu 5 
Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace  
č. DS2017/02337  
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 19. 6. 2017 byla poskytnuta 
obci Ostroměř investiční dotace ve výši 2.800.000 Kč na stavbu s názvem „Dostavba kanalizace 
Ostroměř - 3. etapa“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/02337 z krajského programu 
„Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Obec 
Ostroměř požádala dne 5. 12. 2018 poskytovatele dotace o změnu smluvně stanoveného termínu 
dokončení uvedeného projektu z původního termínu 31. 5. 2019 na 30. 6. 2020. Při přípravě 
stavebních prací a provádění rekonstrukce vozovky SÚS Hradec Králové bylo zjištěno, že není 
možné provést dvě kanalizační stoky dle schválené projektové dokumentace a stavebního 
povolení, tudíž je nutné tuto část znovu vyprojektovat a projednat se stavebním úřadem. 
Dokončení stavby se tímto opozdí oproti původnímu harmonogramu. Ostatní podmínky 
provádění projektu a čerpání dotace se nemění.  Požadovaná změna termínu realizace projektu 
bude ošetřena dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
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USNESENÍ 15/105/2019/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. DS2017/02337, kterým se mění termín ukončení projektu obce Ostroměř 
s názvem „Dostavba kanalizace Ostroměř – 3. etapa“ 
 

 
K bodu 6 
Změna termínu realizace projektu obce Smidary dle smlouvy o poskytnutí dotace  
č. DS2017/05031  
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 29. 11. 2017 byla 
poskytnuta obci Smidary investiční dotace ve výši 3.000.000 Kč na stavbu s názvem „Kanalizace 
a ČOV Smidary“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/05031 z krajského programu 
„Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Obec 
Smidary požádala dne 11. 12. 2018 poskytovatele dotace o změnu smluvně stanoveného termínu 
dokončení uvedeného projektu z původního termínu 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019. Vlivem 
změnového rozhodnutí o poskytnutí souběžné dotace z Operačního programu Životní prostředí 
došlo oproti původně plánovaným termínům provádění projektu k posunu realizace stavby. 
Ostatní podmínky provádění projektu a čerpání dotace se nemění.  Požadovaná změna termínu 
realizace projektu bude ošetřena dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ 15/106/2019/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. DS2017/05031, kterým se mění termín ukončení projektu obce Smidary 
s názvem „Kanalizace a ČOV Smidary“ 
 

 
K bodu 7 
Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2019  
Předmětem usnesení je převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitoly 02 – životní 
prostředí a zemědělství v celkové výši 53.138.430 Kč z roku 2018 na rok 2019 schválených 
k rozdělení dotací v rámci krajského dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti 
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel“ a na řešení 
starých ekologických zátěží na území Královéhradeckého kraje dle zákona č. 254/2001 Sb.  
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Převod finančních prostředků na rok 2019 se provádí s ohledem na průběžné proplácení 
schválených dotací příjemcům na základě předkládané fakturace uznatelných nákladů víceletých 
projektů dle pravidel shora uvedeného dotačního programu. Obdobným způsobem jsou 
z krajského rozpočtu spolufinancovány víceleté projekty řešení starých ekologických zátěží dle 
vodního zákona. Převod finančních prostředků bude proveden zvýšením rozpočtu kapitoly 02 – 
životní prostředí a zemědělství v roce 2019 o částku 53.138.430 Kč za současného zvýšení 
zapojení výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje roku 2018 o stejnou částku. Podrobné 
informace k tomuto materiálu obdrželi členové výboru elektronicky před jednáním. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
         Pro  9  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
USNESENÍ 15/107/2019/VŽP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit převod nevyčerpaných finančních 

prostředků kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství schválených k pokrytí dotací 
z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění 
odpadních vod“ a k sanaci starých ekologických zátěží dle vodního zákona z roku 
2018 na rok 2019 v celkové výši 53.138.430 Kč 
 

 
K bodu 8 
Různé  

- termín příštího jednání výboru: 6. 3. 2019 od 13,00 hodin (výjezdní – Školní statek 
Hořice)  

 
 
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 15,00 hodin jednání ukončil.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsala: Ivana Loudová 
 

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

…………………………………………. 
Ing. Václav Ludvík 
 ověřovatel zápisu 


