
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 25. 3. 2022           

 

ZÁPIS 

č. 11 

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

 které se uskutečnilo  

 
 v pondělí dne 21. 3. 2022 od 13:00 hodin 

 

v budově SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 

 

 

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

Leština, Stanislav Hlava, Václav Vostradovský, Ing. Marie Buzková, Jana 
Drobilová Holcová, Mgr. Libor Moravec, RNDr. Ing. Vladimír Říha CSc., Mgr. 
Filip Mencl, Ing. Jiří Strachota 

Omluveni:  Ing. Jitka Šebelková 
 

1) Zahájení zasedání  

Paní předsedkyně Ing.  H. Šťastná přivítala přítomné a poděkovala za účast, přítomno bylo dvanáct 

členů výboru, jedna členka se omluvila, výbor byl usnášeníschopný. 

 Následně nechala schválit program v navrženém znění: 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná) 

2) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 

410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ - 2. 

část (Ing. Monika Wögebauerová) 

3) Plán činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského 

kraje (Ing. Hana Šťastná)  

4) Problematika středního zemědělského školství v JK (Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy) 

5) Prohlídka školy a jejího praktického zázemí (Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy) 

6) Různé 

 

2) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 

129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací III“ - 2. část  

V prvním případě se jedná o obec Planá a výstavbu kanalizačního sběrače v délce cca 1 883 m, který 

bude odvádět odpadní vody na ČOV České Budějovice. Druhý případ je žádost o finanční podporu obce 

Cehnice pro výstavbu biologické ČOV pro 600 EO (sestava propojených nádrží, strojně stírané česle, 

pískový filtr), gravitační kanalizace v délce cca 1 362 m a tlakové kanalizace v délce cca 367 m. Po 

diskusi bylo přijato následující usnesení: 



 

U s n e s e n í č. 6/2022/ZV-11 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o dotace ve výši 5 212 800,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2022 v rámci dotačního 
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 410 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1. dotaci ve výši 2 087 400,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace Planá“ pro obec Planá, Planá 

59, 370 01 Planá, IČO 00581852, 
2. dotaci ve výši 3 125 400,00 Kč na kofinancování akce „CEHNICE – KANALIZACE A ČOV“ pro 

obec Cehnice, Cehnice 76, 387 52 Cehnice, IČO 00251038, 
3. smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci 

programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací III“; 

 
Hlasování 12/0/0    

 

3) Plán činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva 

Jihočeského kraje  

Bod uvedla paní předsedkyně, po krátké diskusi a úpravě bodu číslo 11 na žádost pana D. Leštiny byl 

návrh Plánu činnosti schválen a přijato následující usnesení: 

  

U s n e s e n í č. 7/2022/ZV-11 

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí 
Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2022. 

 

Hlasování 12/0/0 

 

4) Problematika středního zemědělského školství v JK (Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy) 
 
Pan ředitel Ing. Břetislav Kábele přivítal všechny a přednesl projev na téma problematiky středního 
zemědělského školství v Jihočeském kraji, následně účastníky provedl školou a představil jim ji. 
 

5) Prohlídka školy a jejího praktického zázemí 

6) Různé 

Další zasedání bude opět výjezdní – dne 11. 4. 2022 na Třeboňsko. 

  

 

 

Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   

 

 

Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  


