
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 
       

 
 
České Budějovice dne 16. 8. 2021           

 

Z Á P I S č. 6 
ze zasedání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí  

Zastupitelstva Jihočeského kraje, 
 které se konalo   

 
 v pondělí dne 16. 8. 2021 od 13:00 hodin 

 
online formou platformy MS Teams 

 
Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, CSc., Ing. Jitka Šebelková, Mgr. Libor Moravec, Mgr. Dan 

Leština, Stanislav Hlava, Jana Drobilová Holcová, Ing. Jiří Strachota, Ing. arch. 
Veronika Kovářová 

Omluveni: Mgr. Filip Mencl, Ing. Marie Buzková, Václav Vostradovský, Zdeněk Mráz, 
RNDr. Ing. Vladimír Říha, 

Hosté: Mgr. František Talíř, Ing. Milan Vlášek, Ing. Libuše Jozková, RNDr. Jiří Kulich 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 

 
 

1) Zahájení zasedání  

- paní předsedkyně přivítala všechny přítomné a vysvětlila důvod jednání 

Paní předsedkyně zahájila jednání, představila program a přivítala hosty. Celkem přítomno 8 členů, 

výbor byl usnášeníschopný. Navržený program: 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná) 

2) Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na 

období 2021 – 2030 (Ing. Libuše Jozková, RNDr. Jiří Kulich) 

3) Různé 

byl schválen. 

2) Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje 

na období 2021 – 2030 

Kompromisní znění představila H. Šťastná – strana 5 „kompetence k environmentálnímu jednání“, na 

str. 6 smazáno posílení koordinátora na kraji o jednoho člověka. Vymazáno též „cílem koncepce je 

navyšování zdrojů a financování neziskovek“ – peníze jsou jenom prostředky, nikoliv cíl. 

Na str. 9 a 10 upozornila na doplnění, že je dobré zapojit i podnikatele a společnosti zabývající se živ. 

prostředím, lesnictvím a rybářstvím. Další změny popsány zde: 

- str. 12 – náš region lépe specifikován, zdůrazněna přeshraniční spolupráce 

- str. 13 – profesní organizace 

- str. 15 Střední školy zaměřené na nakládání s přírodními zdroji 

- str. 17 – specifikace podnikatelských subjektů a profesních organizací 

- v akčním plánu rámcově vyčísleny finance na dotační programy – 3 mil. korun ročně na 

programy, 1,3 mil. na krajské koordinační centrum, 1,5 mil. ročně na znovuvyužití odpadů 



- celkově cca 6 mil. na rok 

- od stránky 24 odhadované fin. náklady všude „bez navýšení“, po diskusi s paní Korytářovou 

paní H. Šťastná navrhla škrtnout „bez navýšení“, aby to bylo více neutrální 

D. Leština v diskusi poukázal na jím zaslané připomínky, které ale patrně z technických důvodů všem 

nepřišly – jednalo se o doplnění na straně 5 krajských institucí ve větě „Environmentálně odpovědné 

jednání obyvatel kraje a institucí v kraji se trvale prohlubuje.“ a dále vyškrtnutí poznámek „bez navýšení“. 

Náměstek F. Talíř okomentoval politický rámec a konstatoval, že po dohodě bude předložena 

kompromisní varianta na zářijové jednání Zastupitelstva kraje. 

L. Moravec poděkoval za vyjednání, všechny připomínky vypořádány, Hnutí ANO materiál podporuje. 

J. Strachota konstatoval, že bude také pro, ale je skeptický k těm otevřeným dveřím (škrtnutí „bez 

navýšení“). 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 
2021 – 2030 
U s n e s e n í  č. 1/2021/ZV-6 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 
doporučuje 
 
zastupitelstvu kraje schválit kompromisní znění Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (EVVO) na období 2021 až 2030.   

Hlasování 8/0/0 

3) Různé 

Následující jednání výboru proběhne dne 6.9.2021 od 13:00 v budově krajského úřadu. 

 

Jednání skončilo v 13:28. 

  

 Ing. Hana Šťastná 

 předsedkyně výboru 

 

 

Na vědomí: samospráva, ředitel KÚ, Ing. Z. Pandulová 


