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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  

 
   V Českých Budějovicích dne 9. 5. 2022   

           

Z Á P I S č. 13 
z výjezdního zasedání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského 

kraje,  
 

které se konalo 
 

v pondělí dne 9. 5. 2022 od 11:00 hodin 
 

v ORP Český Krumlov 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Ing. Marie Buzková, Stanislav Hlava, Mgr. Filip Mencl, 

Zdeněk Mráz, CSc., Ing. Jitka Šebelková, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. 
Libor Moravec, Mgr. Dan Leština, Václav Vostradovský 

Omluveni: Jana Drobilová Holcová, RNDr. Ing. Vladimír Říha, Ing. Jiří Strachota 
Hosté za KÚ JčK: Ing. Monika Wögebauerová, Ing. Kateřina Jemelíková 
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř  
 
Začátek jednání: 11.00 hodin. 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo deset členů, tři byli 
omluveni, výbor byl usnášeníschopný. Paní předsedkyně poděkovala za pomoc s organizací panu 
zastupiteli Mgr. Liborovi Moravcovi. 
 
Program jednání 

1) Zahájení zasedání - farma rodiny Zimmelových "Renes Cutting Ranch"  (předsedkyně Ing. Hana 

Šťastná)  

2) Lipno nad Vltavou, Hotel Element – prezentace obce + turistické oblasti, diskuse (starosta obce 

Ing. Zdeněk Zídek)  

3) Oběd v restauraci Stodola  

4) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 129 

403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“ pro rok 

2022 (Ing. Monika Wögebauerová) 

5) Vyhlašování zvláště chráněných území (Ing. Kateřina Jemelíková) 

6) Různé 

 
Program jednání byl všemi členy schválen. 
 
1) Zahájení zasedání - farma rodiny Zimmelových "Renes Cutting Ranch"   
 
Ing. Hana Šťastná přivítala přítomné a poděkovala hostitelům za přijetí, následovala prohlídka ranče 
s diskusí a malým pohoštěním. Pan Zimmel popsal trápení s vlky a upozornil na ne úplně dobré 
nastavení státní podpory v případě boje s vlkem. Následoval přesun do obce Lipno. 
 
 

2) Lipno nad Vltavou, Hotel Element – prezentace obce + turistické oblasti, diskuse 

Pan starosta Zídek přivítal členy a krátce představil s pomocí prezentace problematiku oblasti Lipna, 
její historie a soudobých výzev, poreferoval též o petici, jejíž zástupci vystoupili v diskusi na jednání 
Zastupitelstva Jihočeského kraje a představil pohled a argumenty obce včetně kritiky petice. Následně 
proběhla nad tématem diskuse, na základě které budou pravděpodobně petenti pozváni na další 
zasedání výboru. Po tomto bodu a projednání bodů 4) a 5) proběhl na závěr zasedání oběd. 
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3) Oběd v restauraci Stodola  

 

4) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 
129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“ 
pro rok 2022 

Akci představila paní Ing. M. Wögebauerová. Jedná se o dotaci ve výši 746 900,00 Kč na kofinancování 
akce „Milíkovice – vodovod včetně přípojek“ v rámci programu MZe 129 403 „Podpora opatření pro 
zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“. Tato krajská spoluúčast je ve výši 10% 
celkových nákladů akce, žadatel financuje 20%. Paní starostka Ing. J. Šebelková nahlásila střet zájmů. 

 

Návrh usnesení 
Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 129 
403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“ pro rok 
2022 
U s n e s e n í č. 10/2022/ZV-13 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o dotaci ve výši 746 900,00 Kč na kofinancování akce k zahájení v roce 2022 v rámci dotačního 
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění 
negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1.   dotaci ve výši 746 900,00 Kč na kofinancování akce „Milíkovice – vodovod včetně přípojek“ pro obec 
Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd, IČO 00245062, 
2.   smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu 
MZe 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“. 
 
Hlasování 10/0/0 
 

5) Vyhlašování zvláště chráněných území 

Vyhlášení představila a základní informaci podala paní Ing. K. Jemelíková, poukázala na nejzásadnější 
námitky města Prachatice v případě lokality Libín. Celkově se jedná o přehlášení nebo nové vyhlášení 
13 lokalit jako přírodních památek nebo přírodních rezervací. Proběhla diskuse, v rámci které byl 
vznesen podnět na dřívější informace o záměrech vyhlašování nových lokalit. 

 
Návrh usnesení 
Vyhlašování zvláště chráněných území  
U s n e s e n í č. 11/2022/ZV-13 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o vyhlašování zvláště chráněných území. 
 
Hlasování 10/0/0 

 

6) Různé 

Následující zasedání by mělo proběhnout dne 13. 6. 2022. Jednání skončilo cca v 15:00. 

 

Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   

 

Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  

 

 

 
 


