
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 11. 4. 2022           

 

ZÁPIS 

č. 12 

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

 které se uskutečnilo  

 
 v pondělí dne 11. 4. 2022 od 12:00 hodin 

 

místo konání: ORP Třeboň 

 

 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Ing. Jitka Šebelková, Zdeněk Mráz, Stanislav Hlava, Václav 

Vostradovský, Mgr. Libor Moravec, RNDr. Ing. Vladimír Říha CSc., Mgr. Filip 
Mencl  

Omluveni: Jana Drobilová Holcová, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Dan Leština, Ing. 
Marie Buzková, Ing. Jiří Strachota 

Hosté: Ing. Monika Wögebauerová, Mgr. František Talíř 
 

1) Zahájení zasedání  

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

výboru, pět členů se omluvilo, výbor byl usnášeníschopný. 

 Následně poděkovala panu místopředsedovi Mrázovi za organizaci výjezdu a nechala schválit program 

v navrženém znění: 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná) 

2) Rybářství Třeboň – informace o minulosti a současnosti (Ing. Josef Malecha, cca 30 minut) 

3) přesun do městské čistírny odpadních vod – informace o provozu (Ing. Miroslav Kajan) 

4) přesun na pozdější oběd (cca 14:00) – restaurace a hotel Myslivna 

5) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 410 

„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ - 3. část 

(Ing. Monika Wögebauerová) 

6) Podání žádostí do dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 710 Centra odborné 

přípravy (Ing. Hana Šťastná)  

7) Různé 

 

2) Rybářství Třeboň – informace o minulosti a současnosti  

Zástupce Rybářství Třeboň uvítal členy výboru na hrázi rybníka Rožmberk, krátce promluvil o historii 

jeho výstavby a popsal klíčovou roli soustavy rybníků při povodních v roce 2002, zejména jejich retenční 

schopnost. Členy též seznámil s hospodářskou situací podniku. 

 



 

3) Městská ČOV Třeboně 

Jednatel společnosti Městská vodohospodářská s.r.o., pan Ing. Kajan, seznámil členy výboru s historií 

společnosti, jejím posláním a aktuální činností. Následně členy provedl areálem a popsal jednotlivé fáze 

čištění odpadních vod. 

 

4) Přesun 

 

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

129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací III“ - 3. část 

 

Paní Ing. M. Wögebauerová bod uvedla – jedná se o akci „Dostavba kanalizace v obci Žďár“. Dle 

rozhodnutí č.j. 21967/2021-MZE-15131 vydaného dne 15. 04. 2021 činí souhrn finančních zdrojů 

projektu 4 7332 000,00 Kč, z čehož dotace ze státního rozpočtu činí 3 313 000,00 Kč a vlastní podíl 

obce je 1 419 000,00 Kč, což je pro rozpočet dané obce velmi významná částka. Z tohoto důvodu 

požádala obec Žďár o finanční podporu na danou akci také Jihočeský kraj. Na základě těchto informací 

lze doporučit poskytnutí podpory pro tuto obec 10% kofinancováním z celkové částky tak, jako u 

ostatních žadatelů v minulých letech. Tedy poskytnout obci 10% kofinancováním dotaci ve výši 473 

200,00 Kč, v rámci programu MZe. Předpokládaný termín realizace akce je 31. 12. 2022. Jedná se o 

výstavbu tlakové kanalizace v délce 2,03 km, která bude zaústěna do stávající ČOV.  

 

Následně bylo přijato toto usnesení: 

U s n e s e n í č. 8/2022/ZV-12 

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I.  bere na vědomí 

žádost o dotaci ve výši 473 200,00 Kč na kofinancování akce 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 473 200,00 Kč na kofinancování akce „Dostavba kanalizace v obci Žďár“ pro obec 

Žďár, Žďár 55, 378 42 Žďár, IČO 00583952, 

2. 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 8/0/0 

 

6) Podání žádostí do dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 710 Centra 
odborné přípravy 

 
Paní předsedkyně krátce představila bod, který bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva, a 
ve kterém se jedná o podporu celkem pěti škol z oblasti zemědělských činností z dotačního programu 
Ministerstva zemědělství. Podpora ze strany kraje by spočívala v poskytnutí návratné finanční 
výpomoci školám pro předfinancování jejich projektů. 
 
 
 
 
 



U s n e s e n í č. 9/2022/ZV-12 

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 

podání žádostí vybraných středních škol zřizovaných Jihočeským krajem do dotačního programu 129 
710 – Centra odborné přípravy vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství. 
 
Hlasování 8/0/0 
 
 

7) Různé 

Následující zasedání by mělo být opět výjezdní – dne 9. 5. 2022 do oblasti Lipno.  

Dr. V. Říha informoval Výbor o realizaci projektu města Tábor na zlepšení kvality vody v nádrži Jordán 

po jeho odbahnění. Snížení eutrofizace Jordánu by mohlo být modelem, jak v tomto malém měřítku 

(povodí cca 80 km2) postupovat v rozsáhlém povodí Orlické přehradní nádrže. Pan Mgr. Talíř podpořil 

tento návrh a doporučil, aby Dr. V. Říha vypracoval návrh řešení pro něj osobně, vedoucího odboru 

životního prostředí a Ing. Zahradníkovou. Poté by návrh byl předložen Výboru. 

Dr. V. Říha také informoval o aktivitách občanů z obce Alenina Lhota (v působnosti městysu Jistebnice) 

ve věci výstavby hotelu v obci pro golfisty. Po mnoha akcích občanů nebyla v zastupitelstvu výstavba 

povolena. Ve věci vykácení lesa pro golfové hřiště probíhá další šetření. 

  

 

 

Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   

 

 

Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  


