
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 
       

 
 
Kubova Huť dne 18. 10. 2021           

 
Z Á P I S č. 8 

 
z jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo 

 
 v pondělí dne 18. 10. 2021 od 8:30 hodin 

 
Výjezdní zasedání – celý den v ORP Vimperk, projednání jediného bodu v Kubově Huti, 12:30 

 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Zdeněk Mráz, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Dan 

Leština, Stanislav Hlava, Mgr. Filip Mencl, Václav Vostradovský, Ing. Marie 
Buzková 

Omluveni: Jana Drobilová Holcová, Ing. Jitka Šebelková, RNDr. Ing. Vladimír Říha CSc., 
Ing. Jiří Strachota, Mgr. Libor Moravec, 

Hosté za KÚ JČK: Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Jiří Roubík, Mgr. Jan Martínek 
 
 
Začátek jednání: 8.30 hodin 
 

Po zahájení v Borové Ladě následovala prohlídka pstruhové líhně NPŠ. Poté se členové přesunuli do 

rezervace Boubínský prales, kde je přivítal zástupce společnosti Lesy ČR, pan ředitel Lesního závodu 

Boubín Ing. Miloš Juha, Ph.D., a podrobně popsal problematiku hospodaření v chráněných lesních 

ekosystémech a specifika fungování lesních závodů. Přítomné informoval o vývoji kůrovcové kalamity 

a o jejím ekologickém a ekonomickém dopadu na lesní hospodářství v dané lokalitě. Věcná diskuse 

k dotčeným tématům pokračovala i na následném obědě v restauraci v Kubově Huti, kde byl též 

projednán jediný bod „mimoexkurzního“ programu: 

1) 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 2021–5. část  

Téma, ke kterému přítomní členové s předstihem získali podrobné informace v písemné podobě, uvedl 

Ing. Zdeněk Klimeš. Jedná se o vystrojení vrtu a vybudování vodovodního výtlaku v délce 909 m. Pan 

vedoucí též upozornil, že u této obce nelze poskytnout 10% kofinancování jako u ostatních obcí, a to z 

důvodu obdržení maximální dotace od MZe ve výši 75% a zároveň dodržení podmínky MZe, že podpora 

ze všech zdrojů zúčastněných na spolufinancování akce nepřekročí 80% z celkové částky. Maximální 

možná dotace pro danou obec činí tedy 459 600,00 Kč, což je 5% kofinancování v rámci programu MZe.  

 

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“ - 5. část 
U s n e s e n í č. 1/2021/ZV-8 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 

žádost o dotaci ve výši 459 600,00 Kč na kofinancování akce 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 459 600,00 Kč na kofinancování akce „Zdrojové posílení vodovodu v obci Paseky“ 

pro obec Paseky, Paseky 17, 397 01 Písek, IČO 00512010, 

2. smlouvu 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“ dle přílohy návrhu č. 2; 

Hlasování 8/0/0 

 

 

Po ukončení jednání následoval přesun do Strážného a návštěva místní farmy soukromého 

zemědělce Pavla Vokála. Přítomným zástupcům JK prezentoval specifika a problémy 

obhospodařování bezlesí na hranicích NPŠ a CHKO. Na více než tisícovce hektarů trvalých travních 

porostů se tu věnuje extenzivnímu chovu masného skotu, jelenů, daňků a ovcí. Nemalý prostor v 

rámci podnikání je určen agroturistice, na své si tu přijdou milovníci lovu, rybaření, ale i rodiny s dětmi. 

Na farmě nedaleko bavorských hranic nechybí ani peletkárna a pilnice, nově tu fungují také jatka 

s bourárnou. 

 

Garantem zajímavého programu byl člen komise, pan Stanislav Hlava. 

 

Jednání oficiálně skončilo v 15:30, zájemci poté ještě absolvovali prohlídku venkovních prostor farmy. 

 

 

Zapsal: Mgr. Jan Martínek, tajemník výboru 

 

Ověřila: Ing. Hana Šťastná, předsedkyně výboru 

 

 

  

 

 


