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 6. 9. 2021

Z Á P I S č. 7
z jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje,
které se konalo
v pondělí dne 6. 9. 2021 od 13:00 hodin
v budově
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2,
v jednací místnosti zastupitelstva
Přítomni:
Členové výboru:

Ing. Hana Šťastná, Jana Drobilová Holcová, Zdeněk Mráz, CSc., Ing. Jitka
Šebelková, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Libor Moravec, Ing. Jiří
Strachota, Mgr. Dan Leština, Stanislav Hlava, Mgr. Filip Mencl, Václav
Vostradovský
Omluveni:
RNDr. Ing. Vladimír Říha, Ing. Marie Buzková
Hosté za KÚ JČK:
Ing. Milan Vlášek, Ing. Monika Wögebauerová, Ing. Jiří Roubík
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř
Začátek jednání:

13.00 hodin.

Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomno bylo devět členů, dva další přišli
během jednání, dva byli omluveni, výbor byl usnášeníschopný.
1) Zahájení zasedání
Paní předsedkyně přivítala přítomné a zahájila jednání, přítomno 9 členů. Krátce okomentovala
navržený program podle pozvánky, který byl následně schválen.
2) 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 2021–4. část
Uvedla paní Ing. Monika Wögebauerová, krátce popsala jednotlivé aktivity. V prvním případě se jedná
o obec Chyšky a výstavbu vodovodu pro místní části Květuš a Nová Ves v délce 4 858 m. Druhý případ
je spoluúčast s městem Vyšší Brod na akci doplnění druhé technologické linky (membránové
technologie) na úpravnu vody, která by měla využívat povrchovou vodu z Menší Vltavice. Ve třetím a
čtvrtém případě je příjemcem dotace město Trhové Sviny, přičemž v prvním případě se jedná o
prodloužení vodovodu do lokality Svatá Trojice (přívodní řad 1313,55 m, rozvodné řady 454,10 m) a ve
druhém o prodloužení kanalizace do lokality Svatá Trojice (kanalizační přivaděč 770 m, sběrače
1072,15 m). Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
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
2021–4. část
U s n e s e n í č. 1/2021/ZV-7
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí

žádosti o dotace ve výši 3 906 300,00 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 909 300,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“ pro obec Chyšky,
Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718,
2. dotaci ve výši 1 205 300,00 Kč na kofinancování akce „Vyšší Brod – úpravna vody, doplnění
membrán“ pro město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO 00246191,
3. dotaci ve výši 635 600,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a vodovod Svatá Trojice (vodovod)“
pro město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny, IČO 00245551,
4. dotaci ve výši 1 156 100,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a vodovod Svatá Trojice
(kanalizace)“ pro město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny, IČO 00245551,
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 9/0/0
3) Informace o stavu schvalování příspěvku pro vlastníky lesů z rozpočtu MZe na Zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020
Během projednávání bodu přišla paní Jana Drobilová Holcová. Pan Ing. Jiří Roubík podal informaci a
popsal stávající situaci. Vzhledem k nižší finanční alokaci (3,6 miliardy Kč) než v minulé výzvě (4,5
miliardy Kč) se předpokládá krácení finančního příspěvku.
Návrh usnesení
Informace o stavu schvalování příspěvku pro vlastníky lesů z rozpočtu MZe na Zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity za rok 2020
U s n e s e n í č. 2/2021/ZV-7
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o stavu schvalování příspěvku pro vlastníky lesů z rozpočtu MZe na Zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity za rok 2020.
Hlasování 10/0/0
4) Zpracování plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody
Na začátku projednávání bodu přišel pan Václav Vostradovský.
Bod uvedl zástupce OZZL, pan Ing. Milan Vlášek, s následujícím komentářem:

„OZZL na jednání výboru předložilo návrh na změnu zaslaného materiálu s následujícím odůvodněním:
Materiál do výboru byl zpracován na základě informací k 24.8. 2021. Dne 4. 9. 2021 proběhl seminář
ke zpracování krajských plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody (dále jen plán) a byli jsme MZe
informováni o zásadních změnách, které mění harmonogram zpracování plánu a jeho projednání v
orgánech kraje.
V současné době kraj obdržel pouze první část vrstev potřebných pro zpracování plánu – seznam
odběrů podzemních a povrchových vod a seznam vypouštění odpadních vod do podzemních a
povrchových vod. Další potřebnou vrstvu o významných odběratelích vody spojenou se socioekonomickou charakteristikou dotčených oblastí obdrží do konce března 2022. Zároveň bude do konce
roku 2021 zpracována a zaslána metodika pro vyhodnocení místních směrodatných limitů. Bude
změněn i způsob finanční podpory. V roce 2022 bude vypsán nový dotační program na financování
krajských plánů s tím, že dotační podpora ve výši 30 % (max. 650 000 Kč) bude poskytnuta formou
přímé dotace po schválení zpracovaného plánu MZe a MŽP. Ministerstva nebudou poskytovat vzor
výběrového řízení, ale také v souvislosti s poskytnutím dotace jej nebudou kontrolovat. Vysloveně ale
požadují, aby součástí výběrového řízení bylo zpracování části 5 podle schválené metodiky. Tato část

se týká rozsahu a způsobu zpracování dat, která kraje budou předávat pro zpracování celostátního
plánu pro sucho. Na MZe jsme vznesli dotaz, zda zpracování plánu bude podléhat hodnocení SEA a
čekáme na odpověď. Tato informace je klíčová pro stanovení obsahu zadávacího řízení.
Další postup JČK: Návrh na zadání VŘ, který byl OZZL předán na OVZI bude upraven podle nových
podmínek ministerstev. Následně po uzavření smlouvy budeme pokračovat ve zpracování plánu a tím,
že smluvně ošetříme případné prodlení s předáním dat od MZe přes kraj ke zpracovateli. Vedení kraje
a výbor budeme průběžně informovat o postupu a materiály do RK a ZK budou zpracovány a předloženy
ke schválení až po dokončení plánu před podáním žádosti o poskytnutí dotace.
Z uvedených důvodů byla z návrhu usnesení vyjmuta část II. a materiál byl pouze vzat na
vědomí.“

Jedná se o změnu, pro kraje z toho plynou dvě povinnosti – zpracovat suchoplán a zřídit komisi pro
sucho. My jako kraj nyní vypracujeme plán na zvládání sucha s důrazem na zdroje pitné vody, pošleme
oběma ministerstvům, po jejich vyjádření to ještě jednou bude předloženo na výbor.
Paní předsedkyně H. Šťastná položila dotaz, zda komise pro sucho bude jiná než pro povodně? M.
Vlášek odpověděl, že komise bude v zásadě skoro stejná, místo Policie ČR je tam zástupce ministerstva
dopravy, návrh byl předložen do porady, je otázka, zda tam budou za každý přidružený orgán ti samí
lidé, nebo různí – v případě těch stejných by byla výhoda ve znalosti krajské problematiky. Jakmile se
komise ustaví, bude o tom předložena informace.
Pan Z. Mráz připomněl, že v minulosti se též řešily meliorace, a položil otázku, zda bychom se neměli
nad nimi též zastavit?
Pan D. Leština – ten text je to vysvětlení změny? M. Vlášek: ano, řeší se ještě s ministerstvy, zda ten
suchoplán podléhá hodnocení SEA – potřebujeme to vědět předtím, než začneme plán zpracovávat,
čekáme nyní na závazný výklad.
Pan J. Strachota poukázal na rozdílné možnosti čerpání vody u nás a těsně za hranicemi, uvedl
příklad Dyje a dotázal se, co s tímto stavem. Pan M. Vlášek odpověděl, že se to bude muset v tom plánu
řešit a bude nutná kooperace, mezinárodní jednání o společných zdrojích bude náročné, stejně jako
nastavení parametrů.
Návrh usnesení
Zpracování plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody
U s n e s e n í č. 3/2021/ZV-7
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I.

bere na vědomí

Informaci o zpracování plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.
Hlasování 11/0/0
5) Informace o souboru nařízení rady kraje o vyhlášení zvláště chráněných území (Ing. Milan
Vlášek)
Bod uvedl pan Ing. M. Vlášek. Krátce popsal proces tvorby nových lokalit a úprav stávajících území –
souvislost s okresy, někdy až ze dvacátých let, někdy jen vágně uvedeno „parcela č. ??, část“ – ale už
není napsáno, jaká část. Proto nyní dochází k nápravě, kdy v některých případech bylo uplatněno
pravidlo automatického ochranného pásma 50 m okolo místa zájmu ochrany. Pokud to OP nemá nyní
smysl a nebylo to dříve explicitně stanoveno u zřízení, tak se to upravuje. Vše bylo též projednáno
s vlastníky a s AOPK. To, co se reálně zmenšuje, je Pašínovická louka – už v roce 1991 to úřad obce
nechal zaměřit v podobě jakou navrhujeme nyní, nedostali se ale k úpravě zřizovací listiny. Nově
zřízená památka – jedná se o dědictví, na kterém se nehospodařilo. Agentura dala doporučení, že je
zřízení dobré, kraj to vykoupil a zůstane to v režimu ochranářském.

Pan D. Leština konstatoval, že nesouhlasí se zmenšením té louky, ale na vědomí informaci bere.
Návrh usnesení
Informace o souboru nařízení rady kraje o vyhlášení zvláště chráněných území
U s n e s e n í č. 4/2021/ZV-7
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Informaci o souboru nařízení rady kraje o vyhlášení zvláště chráněných území.
Hlasování 11/0/0
6) Různé
Pan náměstek Talíř pozdravil přítomné, ocenil Zemi živitelku a poděkoval za proaktivní přístup členů
výboru a paní předsedkyně ve věci EVVO.
Výjezdní zasedání zemědělského výboru bude upřesněno po dohodě s panem S. Hlavou na 11.10.
nebo 18.10.
Filip Mencl vznesl požadavek, aby se na některém z dalších výborů vysvětlil proces povolování kácení
stromů s novým návrhem stavebního zákona. Pan M. Vlášek přislíbil spolupráci OZZL a předání dotazu
na odbor. Kácení dřevin po plném nabytí účinnosti stavebního zákona bude tedy jedním z bodů příštího
jednání.

Ing. Hana Šťastná
předsedkyně výboru

