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Z á p i s 

 
z 1. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 5. 1. 2009 od 14,00 hodin 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina) 
 
Omluveni: - 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
  2.  Seznámení členů s jednacím řádem výborů zastupitelstva kraje  
  3.  Volba ověřovatele zápisu  
  4.  Plán práce výboru na rok  2009  
  5.  Zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární poradenské a 

informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2009“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2009“, na zajištění akce „Potravina a 
potravinář  Královéhradeckého kraje  pro rok 2009“  

  6.  Změna č. 7/2009 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
  7.  Poskytnutí neinvestiční dotace Městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze 

uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění 
podzemních vod v areálu MW s.r.o. Červený Kostelec – provoz hydraulické ochranné 
bariéry  

  8.  Grantové programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2009  
  9.  Různé  
 
 
Jednání ve  14,00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing.  Otakar Ruml. Uvítal přítomné, upozornil na 
materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním. 
 
 
K bodu 1 
Zahájení činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje  

- úvodem předseda výboru přivítal přítomné členy výboru pro životní prostředí a 
zemědělství, představil Ing. Jana Tippnera, člena Rady Královéhradeckého kraje 
odpovědného za oblast životního prostředí a zemědělství 

- dále se představili jednotliví členové nově zvoleného výboru (celkem 13 členů, z toho 6 
zastupitelů Královéhradeckého kraje 

- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů z odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (RNDr. Miroslav Krejzlík, Ing. František 
Novák, Ing. Zdeněk Štorek, Ing. Ondřej Slavík) – 13 pro, 0 proti, 0 zdržel 

- RNDr. Miroslav Krejzlík, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámil 
výbor s organizační strukturou a činností odboru ŽPZ 
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- byl schválen program 1. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

- byla zvolena místopředsedkyně výboru Ing. Petra Škopová 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  13  
         Proti   0 
         Zdržel se  0  
 
 USNESENÍ 1/1/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 1. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
II.  v o l í  
  místopředsedkyní výboru Ing. Petru Škopovou 
 
K bodu 2 
Seznámení členů s jednacím řádem výborů zastupitelstva kraje  

- předseda výboru seznámil členy s jednacím řádem výborů zastupitelstva kraje, jednací 
řád byl všem členům předán i v listinné podobě 

K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu  
Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Petra Škopová. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0  
         Zdržel se  0 
 
 USNESENÍ 1/2/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Petru Škopovou 
 
K bodu 4 
Plán práce výboru na rok 2009  

- byly projednány a schváleny termíny konání jednání výboru pro rok 2009: 
05.01.2009, 16.02.2009, 30.03.2009, 11.05.2009, 01.06.2009, 24.08.2009, 05.10.2009, 
09.11.2009 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0 
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USNESENÍ 1/3/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  plán práce výboru na rok 2009 
 
K bodu 5 
Zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu „Agrární poradenské a 
informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2009“, na zajištění akce 
„Královéhradecké krajské dožínky v roce 2009“, na zajištění akce „Potravina a potravinář 
Královéhradeckého kraje pro rok 2009“  
(Ing. František Novák, oddělení zemědělství) 

- výbor byl seznámen se zadáním zakázek malého rozsahu na zabezpečení projektu 
„Agrární poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje pro rok 2009“, na 
zajištění akce „Královéhradecké krajské dožínky v roce 2009“, na zajištění akce 
„Potravina a potravinář  Královéhradeckého kraje  pro rok 2009“, s dodavateli, kteří 
budou v rámci zakázek osloveni 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti   0  
         Zdržel se  1  
 
 USNESENÍ 1/4/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k zadání zakázky malého rozsahu na zabezpečení projektu 

„Agrární poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje pro 
rok 2009“, na zajištění akce „Královéhradecké krajské dožínky v roce 2009“, 
na zajištění akce „Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje pro rok 
2009“ 

 
K bodu 6 
Změna č. 7/2009 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
(Ing. Zdeněk Štorek, oddělení vodního hospodářství) 

- Královéhradecký kraj dle § 4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), v platném znění (dále i „zákon o VaK“), zajišťuje v samostatné působnosti 
zpracování a schvaluje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území (dále i 
„PRVK“) nebo jeho část a to včetně jeho změn a aktualizací (§ 4 odst. 6 zákona o VaK). 
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.    

- Změna č.7/2009 se skládá z dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Královéhradeckého kraje zpracovaných na základě příslušných žádostí o změnu PRVK.  

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0  
         Zdržel se  0  
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 USNESENÍ 1/5/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Změnu č. 7/2009 Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 7 
Poskytnutí neinvestiční dotace Městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit 
soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod v 
areálu MW s.r.o. Červený Kostelec – provoz hydraulické ochranné bariéry  
(Ing. Zdeněk Štorek, oddělení vodního hospodářství) 

- opatření navazuje na sanačně průzkumné práce provedené v minulých letech někdejších 
závodech s.p. TIBA v Červeném Kostelci. Takovéto situace, kdy původce závadného 
stavu zanikl, popř. není znám, řeší § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). Podle tohoto ustanovení jsou kraje povinny 
zřizovat zvláštní účty ve výši 10 000 000 Kč (získaných zpravidla z poplatků za odběr 
podzemní vody) k úhradě těch opatření na odstranění ekologických škod na podzemních 
vodách, která nejdou uložit původcům závadného stavu. 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0 
         Zdržel se  0  
 
 USNESENÍ 1/6/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši 123.626,- Kč Městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou 
nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého 
znečištění podzemních vod v Červeném Kostelci, tj. k provozu hydraulické 
ochranné bariéry V-5 

 
K bodu 8 
Grantové programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2009  
(Ing. Ondřej Slavík, úsek samosprávných činností) 

- v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 13 – evropská integrace pro rok 2009 jsou na 
„Grantové, dílčí programy a samostatné projekty“ Královéhradeckého kraje připraveny 
prostředky v celkové výši 84 mil.Kč. Finanční prostředky pro oblast životního prostředí a 
zemědělství v roce 2008 představovaly 9 mil.Kč, čímž bylo reálně pokryto 40 % 
akceptovatelných žádostí o podporu.  

- členové výboru obdrželi před jednáním návrh grantových programů v oblasti životního 
prostředí a zemědělství pro rok 2009, byli seznámeni s navrženými změnami pro rok 
2009 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  13 
         Proti   0  
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         Zdržel se  0  
 
 USNESENÍ 1/7/2009/VŽP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
 1. rozšířit vymezení finanční podpory v grantu s názvem „Činnost subjektů v 

oblasti praktické péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty“ o projekty 
zpracovatelského průmyslu navazujícího na zemědělskou prvovýrobu, 
potravinářství, dále pak zdůraznit obor „včelařství“ 

 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit grantové programy v oblasti 
životního prostředí a zemědělství pro rok 2009 

 3. v odůvodněných případech umožnit žadatelům předložit žádost o dotaci na 
původním formuláři (.xls), nikoliv prostřednictvím software Benefit 

 
K bodu 9 
Různé  

- byl vznesen požadavek představit na příštím jednání výboru publikaci „Přírodou z Polabí 
k hraničním horám“, která byla vydána v loňském roce Královéhradeckým krajem,  
včetně návrhu její distribuce 

 
Závěr 
 
Předseda poděkoval členům výboru pro životní prostředí a zemědělství  za účast na jednání 
výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16,00 hodin jednání 
ukončil.  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Ivana Loudová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


