VÝBOR PRO VENKOV, ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemník výboru: Mgr. Jan Martínek, tel. 386 720 561, e-mail.: martinek@kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 1. 2. 2021

Z Á P I S č. 1
z jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje,
které se konalo
v pondělí dne 1. 2. 2021 od 13:00 hodin
v budově
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
v místnosti Kruhový sál – zasedací místnost zastupitelstva č. dv. 2010
Přítomni:
Členové výboru:

Ing. Hana Šťastná, Ing. Marie Buzková, Stanislav Hlava, Jana Drobilová
Holcová, Mgr. Filip Mencl, Zdeněk Mráz, RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc., Ing.
Jiří Strachota, Ing. Jitka Šebelková,
Členové výboru online: Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Libor Moravec, Mgr. Dan Leština, Václav
Vostradovský
Hosté za KÚ JčK:
Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Pavel Pöschko, Ing. Eva Ježková, Ing. Hana
Zahradníková, Ing. Monika Wögebauerová, Mgr. Olga Řepková
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř, Pavel Hroch
Hosté ostatní:

Mgr. Lucie Korytářová

Začátek jednání:

13.00 hodin.

Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo třináct členů, z toho čtyři
formou online spojení, výbor byl usnášeníschopný.
Program jednání
1) Zahájení zasedání a představení členů výboru (Ing. Hana Šťastná)
2) Projednání a schválení plánu práce pro rok 2021 (Ing. Hana Šťastná)
3) Informace o probíhajícím projektu komunitárního programu LIFE „Optimalization of Natura 2000
sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“
(Ing. Eva Ježková)
4) Řešení sběru, separace a využívání odpadů včetně přípravy ZEVO v Jihočeském kraji (Ing.
Hana Pacáková)
5) Zpráva o vyplácení finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity finančních
příspěvků v LH a myslivosti – aktuální informace (Ing. Pavel Pöschko)
6) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129
300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro
rok 2021 - 1. část (Ing. Monika Wögebauerová)
7) Informace o dotacích v oblasti vodního hospodářství (Ing. Monika Wögebauerová, Ing. Hana
Zahradníková)
8) Různé
Program jednání byl všemi členy schválen.
1) Zahájení zasedání a představení členů výboru.
Ing. Hana Šťastná přivítala přítomné a požádala všechny o krátké představení.
-

Hana Šťastná – zastupitelka, ředitelka Agrární komory JČK
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-

Jana Drobilová Holcová – Jindřichův Hradec, farmářka, výroba pro děti
Jitka Šebelková – starostka Kamenného Újezdu, soukromá zemědělkyně
Stanislav Hlava – jednatel Městských lesů Vimperk
Vladimír Říha – geolog
Marie Buzková – projektování staveb v zemědělství
Libor Moravec – podnikatel, zakladatel iniciativy Obnovme jihočeské lesy
Jiří Strachota – soukromý zemědělec, chov ryb
Dan Leština – Biologické centrum AV ČR České Budějovice, doktorand
Veronika Kovářová – architektka, venkovský urbanismus, krajinné plánování
Václav Vostradovský – starosta obce Kvilda, vedoucí technických služeb
Zdeněk Mráz – bývalý předseda zemědělského výboru, myslivost
Filip Mencl – starosta
František Talíř – náměstek hejtmana pro zemědělství, rybolov a lesnictví
Pavel Hroch – náměstek hejtmana, starosta Kovářova

2) Projednání a schválení plánu práce pro rok 2021.
Ing. Hana Šťastná krátce představila Plán práce, navržený ve spolupráci s OZZL, a vyzvala členy
k diskusi a případným návrhům na změnu. Zastupitel Dan Leština navrhl zařadit bod Prezentace dotační
politiky kraje v oblasti zemědělství, venkov, životní prostředí – bude rozšířen bod č. 2 Plánu. V bodě 12
by byl pro rozšíření obecně na profesní sdružení, například ASZ nebo PRO-BIO, podobně i rozšíření
bodu 11 o informace o hospodaření na krajských pozemcích obecně. Navrhl též zařadit nový bod
Problematika těžby vltavínů. Ing. H. Šťastná navrhla probrat problematiku těžby vltavínů na některém
z dalších ZV, nepovažuje za nutné zařazovat to do Plánu činnosti. S připomínkami souhlasila a
hlasováním je nechala schválit. Byly jednomyslně přijaty. Paní Šebelková upozornila na drobnou
tiskovou chybu.
Návrh usnesení
Projednání a schválení plánu práce pro rok 2021 (Ing. Hana Šťastná).
U s n e s e n í č. 1/2021/ZV-1
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí
Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2021 s výše uvedenými změnami.
Hlasování 13/0/0
3) Informace o probíhajícím projektu komunitárního programu LIFE „Optimalization of
Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of
South Slovakia“.
Ing. Eva Ježková představila projekt, prezentace je členům k dispozici. Program LIFE jako finanční
nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské
unii. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Od
roku 1992 financoval více než 4600 projektů. V období 2004-2018 bylo podpořeno 24 projektů s českým
subjektem jako hlavním příjemcem.
Projekt CZ–SK SOUTH LIFE uspěl v rámci programové výzvy v roce 2016 v konkurenci celkem 867
žádostí. Stal se tak v pořadí 11. projektem podpořeným v kategorii „Nature“ v České republice. V roce
2016 byly v této kategorii úspěšné pouze dva další české projekty a žádný slovenský. Ačkoli je program
LIFE oběma státy využíván již od roku 2003, projekt CZ-SK SOUTH LIFE získal do té doby nejvyšší
příspěvek na kofinancování od Evropské komise – přes 5 milionů eur s nejdelší dobou realizace. Paní
předsedkyně za prezentaci poděkovala. V popisu výsledků programu LIFE sdělila Ing Ježková, že byly
vysazovány stromy. Dr. Říha se dotázal, zda byly také vysazovány staré regionální ovocné stromy.
Vedoucí odboru ŽP Ing Klimeš odpověděl, že nebyly, protože se vysazují stromy, které jsou určeny pro
výskyt páchníka, jakožto předmětu ochrany a jednoho z druhů, pro které je projekt realizován. Co se
týče výsadby regionálních odrůd ovocných stromů do volné krajiny, považuje to za velmi důležité téma,
pro které by bylo zapotřebí otevřít zcela novou platformu a řešit nové projekty.
Návrh usnesení
Informace o probíhajícím projektu komunitárního programu LIFE „Optimalization of Natura 2000
sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“
(Ing. Eva Ježková)
U s n e s e n í 2/2021/ZV-1
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Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
aktuální informaci o probíhajícím projektu komunitárního programu LIFE „Optimalization of Natura 2000
sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“.
Hlasování 13/0/0
4) Řešení sběru, separace a využívání odpadů včetně přípravy ZEVO v Jihočeském kraji.
Mgr. Olga Řepková v zástupu za paní Pacákovou představila problematiku nakládání s odpady
v Jihočeském kraji včetně výhledu do budoucna. Následně proběhla diskuse, v rámci které vznesl pan
Říha dotaz ohledně vize snižování emisí CO2, na který mu odpověděli pan náměstek Talíř a pan
náměstek Hroch. Paní Korytářová vznesla připomínku ohledně ekologického provozu ZEVO
a nedostatcích v recyklaci, pan Klimeš připomněl, že v době zprovoznění ZEVO bude též ukončeno
používání uhlí jako zdroje tepla. Na dotaz pana Leštiny ohledně potenciálního odpadu k využití
odpověděla paní Mgr. Řepková, že se jedná o 200-315 tis. tun spalitelného odpadu ročně, ZEVO podle
studie by měla mít kapacitu 160-220 tis. tun, podle odhadu pana Ing. Klimeše se (společně se zlepšující
se recyklací) bude jednat o cca 150 tis. tun energeticky využitého odpadu ročně. Dr. Říha informoval o
programu SECAP, týkajícího se udržitelnosti energetiky a klimatu. Do tohoto programu je zařazeno 22
měst, včetně města Tábor. Cílem je v rámci Akčního plánu realizovat opatření, které sníží produkci
oxidu uhličitého o 40 procent do roku 2030. Dotaz zněl, zda program EVVO, prezentovaný Ing.
Pacákovou, je v součinnosti se SECAP. Pan náměstek Mgr. Talíř odpověděl, že zatím není, je to však
otázkou politické dohody.
Návrh usnesení
Řešení sběru, separace a využívání odpadů včetně přípravy ZEVO v Jihočeském kraji
U s n e s e n í 3/2021/ZV-1
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
aktuální informaci o řešení sběru, separace a využívání odpadů včetně přípravy ZEVA v Jihočeském
kraji.
Hlasování 13/0/0
5) Zpráva o vyplácení finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
finančních příspěvků v LH a myslivosti – aktuální informace.
Ing. Pavel Pöschko představil zprávu, popsal některé aspekty vyplácení, například poměrně vysokou
chybovost všech žádostí (až 30%). Administrace stále probíhá, zejména kvůli velkému nárůstu žádostí,
ze strany kraje je snaha s administrací a opravením případných formálních chyb žadatelům pomoci.
Pan Talíř a paní Šťastná poděkovali za prezentaci, proběhla diskuse.
Návrh usnesení
Zpráva o vyplácení finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity finančních
příspěvků v LH a myslivosti
U s n e s e n í 4/2021/ZV-1
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o vyplácení finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity finančních příspěvků
v LH a myslivosti.
Hlasování 13/0/0
6) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe
129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II“ pro rok 2021 - 1. část.
Ing. Monika Wögebauerová představila dotační program, následně vzal Výbor materiál na vědomí.
Návrh usnesení
Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok
2021 - 1. část
U s n e s e n í 5/2021/ZV-1
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 4 178 800,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2021 v rámci
dotačního programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. dotaci ve výši 1 434 400,00 Kč na kofinancování akce „Římov – intenzifikace ČOV“ pro obec Římov,
Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, IČO 00245402,
2. dotaci ve výši 1 012 300,00 Kč na kofinancování akce „Svatý Jan nad Malší – intenzifikace ČOV“ pro
obec Svatý Jan nad Malší, Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší, IČO 00245488,
3. dotaci ve výši 1 150 600,00 Kč na kofinancování akce „Libníč – čistírna odpadních vod“ pro obec
Libníč, Libníč 85, 373 71 Rudolfov, IČO 00581445,
4. dotaci ve výši 581 500,00 Kč na kofinancování akce „Rozšíření splaškové gravitační kanalizace
v obci Smetanova Lhota“ pro obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice, IČO
00250121,
5. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci
programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II“;
Hlasování 13/0/0
7) Informace o dotacích v oblasti vodního hospodářství.
Ing. Monika Wögebauerová a Ing. Hana Zahradníková podaly informace o dotačních programech
v oblasti vodního hospodářství, následně proběhla diskuse.
Návrh usnesení
Informace o dotacích v oblasti vodního hospodářství
U s n e s e n í 6/2021/ZV-1
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o dotacích v oblasti vodního hospodářství.
Hlasování 13/0/0
8) Různé
Pan Filip Mencl inicioval debatu ohledně možnosti pořádat zasedání výboru místo pondělků v úterý.
Proběhla diskuse s následným hlasováním:
Návrh usnesení
Pravidelná zasedání Výboru pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Jihočeského kraje – den v týdnu
U s n e s e n í 7/2021/ZV-1
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. stanoví, že
jednání ZV budou pravidelně svolávána na úterý.
Hlasování 5/5/3, usnesení nebylo přijato.
Následně bylo navrženo hlasovat o původní dohodě:
Návrh usnesení
Pravidelná zasedání Výboru pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Jihočeského kraje – den v týdnu
U s n e s e n í 8/2021/ZV-1
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. stanoví, že
jednání ZV budou pravidelně svolávána na pondělí.
Hlasování 10/2/1, usnesení bylo přijato.
Byly prodiskutovány podněty jednotlivých členů výboru. Dr. Říha informoval, že Komise ŽP v Táboře se
snaží navrhnout radě města dodatek k pachtovním smlouvám ve věci pronajímání zemědělské půdy,
lesů a rybníků. Dodatek by zajištoval možnost kontroly aktivit nájemce prostřednictvím hodnocení
ekologických parametrů na začátku a na konci pronájmu. Realizace tohoto postupu by mohla být
významným příspěvkem k rozvoji ekologicky udržitelného hospodaření. Poté Dr. Říha sdělil, že má
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poznatky o této snaze v Praze a při pronajímání církevního majetku. Poté požádal, zda někdo může
pomoci se svými poznatky v této aktivitě. Svoji nabídku sdělil Dr. Leština.
Jednání na Krajském úřadě skončilo v 15:30 hod. Ing. Hana Šťastná poděkovala všem přítomným
členům a ukončila jednání.
Další zasedání zemědělského výboru se uskuteční dne 8. 3. 2021 v budově Krajského úřadu.
Zapsal:

Mgr. Jan Martínek, tajemník

Ověřila:

Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV
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