
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 5. 9. 2022           

Z Á P I S č. 15 

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

které se konalo 
 

v pondělí dne 5. 9. 2022 od 13:00 hodin 
 

v budově   
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích  

  v zasedací místnosti zastupitelstva kraje 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Stanislav Hlava, Jana Drobilová Holcová, Mgr. Filip Mencl, 

Zdeněk Mráz, RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc., Ing. Jitka Šebelková, Ing. arch. 
Veronika Kovářová, Mgr. Dan Leština, Václav Vostradovský 

Omluveni: Ing. Marie Buzková, Mgr. Libor Moravec, Ing. Jiří Strachota 
Hosté za KÚ JčK: Ing. Milan Vlášek 
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 

 

 

Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo deset členů, výbor byl 

usnášeníschopný. 

 

 

Program jednání 
 

1) Zahájení zasedání  

2) Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. SDO/OZZL/095/19: „Sanace 

neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“ (Ing. Milan 

Vlášek) 

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

410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ - 5. 

část (Ing. Monika Wögebauerová) 

4) Žádost o navýšení dotace v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora 

výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ (Ing. Monika 

Wögebauerová) 

5) Žádost o prodloužení termínu realizace individuální dotace na výstavbu Komunitního 

chovatelského centra Záhoří (Ing. Milan Vlášek) 

6) Různé 

 
 
Program jednání byl všemi členy schválen. 
 

 

 



1) Zahájení zasedání  

Paní předsedkyně H. Šťastná přivítala přítomné a předala slovo panu vicehejtmanovi F. Talířovi. 

Ten krátce okomentoval bod č. 5 a důvody pro neprodloužení termínu – diskuse v bodu č. 5. Následně 

z důvodu dalších pracovních povinností odchází na konci bodu. 

 

2) Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. SDO/OZZL/095/19: „Sanace 

neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“  

Bod uvedl a krátce okomentoval pan Ing. M. Vlášek. Po snížení celkových způsobilých výdajů 

v důsledku vysoutěžení veřejných zakázek na projekt města Hluboká nad Vltavou – sanace neřízených 

skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana, která se nachází v k. ú. Olešník a 

Zahájí u Hluboké nad Vltavou, by mělo dojít též ke snížení schváleného spolufinancování projektu ze 

strany Jihočeského kraje. To upravuje právě dodatek č. 2. 

 

U s n e s e n í č. 15/2022/ZV-15 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. SDO/OZZL/095/19 „Sanace 
neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“;  
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OZZL/095/19 dle 
přílohy č. 1 návrhu. 
 
Hlasování 10/0/0    

 

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

129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací III“ - 5. část 

V zástupu za paní Ing. M. Wögebauerovou uvedl M. Vlášek, jedná se o klasický materiál, který bývá 

pravidelně projednáván. Projekty kofinancuje MZe (podobně tak i bod následující), my přispíváme 10% 

celkové částky. Jde o sedm dotací: 

V městysi Malšice půjde o kompletní modernizaci a intenzifikaci ČOV týkající se objektů – hrubé 

předčištění, denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, jímka, dmychárna a měření průtoku. Kapacita 

ČOV se zvýší z původních 1 400 EO na 1 800 EO. 

Obec Mezná by měla zrealizovat projekty dva – 1) výstavbu mechanicko-biologické ČOV pro 150 EO 

(mechanické předčištění; biologické čištění – jemnobublinná aerace, denitrifikace, nitrifikace; 

dosazovací nádrže; akumulační kalová jímka), gravitační kanalizace (DN 200 – 250) v délce cca 2 456 

m, a 2) vybudování vrtu, vodojemu o objemu 2x20 m3 a vodovodních řadů (PE 63 – 110) v délce cca 2 

725 m. 

Město Veselí nad Lužnicí dostaví oddílnou kanalizaci v místní části Horusice v délce cca 1 206 m (DN 

250). 

V obci Čížová se jedná též o dvou projektech – 1) vybuduje se mechanicko-biologická ČOV pro 1000 

EO (mechanické předčištění – šnekové strojní česle, lapák písku; biologické čištění – nitrifikace, 

denitrifikace; srážení fosforu; kalové hospodářství; uskladňovací nádrž), 3x čerpací stanice, kanalizační 

řady – gravitační (DN 250 – 300) v délce cca 5 317 m a výtlak (d75 – 90) v délce cca 667 m, a 2) 

výstavba dvou čerpacích stanic a kanalizačních řadů v místní části Nová Ves – gravitační (DN 250 – 

300) v délce cca 1 066 m a výtlaku (d75 – 90) v délce cca 793 m. 

Nakonec v obci Zahájí se jedná o vybudování mechanicko-biologické ČOV pro 750 EO (mechanické 

předčištění – strojní česle, lapák písku; biologické čištění – nitrifikace, denitrifikace; kalové hospodářství; 

uskladňovací nádrž), kanalizační řady gravitační (DN 1000 – 250) v délce cca 329 m. 



 

U s n e s e n í č. 16/2022/ZV-15 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o dotace ve výši 21 566 700,00 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 2 410 100,00 Kč na kofinancování akce „Malšice – intenzifikace a modernizace ČOV“ 
pro městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice, IČO 00252522, 
2. dotaci ve výši 2 234 800,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV v obci Mezná“ pro obec 
Mezná, Mezná 43, 392 01 Mezná, IČO 00667030, 
3. dotaci ve výši 2 086 300,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod a vodojem v obci Mezná“ pro obec 
Mezná, Mezná 43, 392 01 Mezná, IČO 00667030, 
4. dotaci ve výši 798 300,00 Kč na kofinancování akce „Veselí nad Lužnicí, Horusice – kanalizace II. 
etapa“ pro město Veselí nad Lužnicí, náměstí T.G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 
00253081, 
5. dotaci ve výši 7 220 000,00 Kč na kofinancování akce „Centrální ČOV Čížová a optimalizace 
kanalizační sítě Čížová, Zlivice, Nová Ves“ pro obec Čížová, Čížová 75, 398 31 Čížová, IČO 00249602, 
6. dotaci ve výši 3 432 400,00 Kč na kofinancování akce „Obec Čížová – výstavba kanalizační sítě v 
místní části Nová Ves“ pro obec Čížová, Čížová 75, 398 31 Čížová, IČO 00249602, 
7. dotaci ve výši 3 384 800,00 Kč na kofinancování akce „ČOV, kanalizace a přeložka vodovodu Zahájí“ 
pro obec Zahájí, Zahájí 4, 373 48 Zahájí, IČO 00581372, 
8. vzor Smlouvy 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“; Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OZZL/095/19 dle přílohy č. 1 návrhu. 

Hlasování 10/0/0 

 

4) Žádost o navýšení dotace v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 

„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“  

Tento bod též uvedl pan M. Vlášek. Podobně jako u předchozího bodu se jedná o projekt ve spolupráci 

s MZe, v tomto bodě obec Pištín vysoutěžila firmu a ta odstoupila, tedy vysoutěžila novou. MZe navýšilo 

svou dotaci, v tomto bodě jako kraj schvalujeme navýšení dotace naší.  

 

U s n e s e n í č. 17/2022/ZV-15 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost příjemce dotace obce Pištín, Pištín 33, 373 46 Pištín, IČO 00581844, o navýšení dotace na akci 
„Pištín – vodovod Zálužice“, dle přílohy č. 1 návrhu, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 
129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit zastupitelstvu kraje schválit navýšení dotace na akci „Pištín – vodovod 
Zálužice“, příjemce dotace obec Pištín, Pištín 33, 373 46 Pištín, IČO 00581844, v rámci kofinancování 
dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury 
vodovodů a kanalizací II“, a to na částku 732 900,00 Kč; 

Hlasování 10/0/0 

5) Žádost o prodloužení termínu realizace individuální dotace na výstavbu Komunitního 

chovatelského centra Záhoří  

F. Talíř: Pokud realizátoři budou chtít, mají možnost v projektu pokračovat, ale nechceme jako kraj 

přesouvat finance z roku na rok – nechceme při tom používat dvojí metr (příklad neprodloužení 

mimořádné dotace Dynamu). H. Šťastná upozornila též na to, že obec nemá dodatečné finance. Paní 

V. Kovářová namítla, že se tu prodlužují i jiné projekty. F. Talíř namítl, že to je jiná situace – oni nemají 

zatím prakticky ani svou spoluúčast. Z. Mráz konstatoval, že se to řešilo už na zastupitelstvu v minulém 

období, kdy oni na to taky neměli prostředky. Podle jeho stanoviska to však musí být postaveno na 



principu, že už mám úvěry nebo něco takového. S. Blaha: už jsme to tu nedoporučili v minulosti, souhlasí 

s neprodloužením. 

 

 U s n e s e n í č. 18/2022/ZV-15 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost Českého svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Záhoří, IČO 60083000 (dále ČSCH) o 
prodloužení termínu realizace smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. SDO/OZZL/300/20, dle 
přílohy č. 1 návrhu; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje neprodloužit termín realizace smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 
SDO/OZZL/300/20; 

Hlasování 8/1/1 

F. Mencl poznamenal, že se tu standardizuje situace a ukazuje se, že lidová tvořivost není úplně šikovná 

6) Různé 

Paní předsedkyně informovala o úspěchu Země živitelky – 114 000 lidí, zajímavý program 

Příští rok bude světová výstava chovatelů Angus – plánováno cca 200 hostů, budou tu mít program celý 

týden. 

Úroda – výnosy slušné, zde na jihu se můžeme radovat, někde žel zničily úrodu kroupy, píce by mělo 

být dost, výrobní náklady vysoké. 

Rozhýbává se projekt jihočeského tržiště.  

V. Říha – zítra v Táboře jarmark s lokálními potravinami – zahrádkáři, bioprodukty; též aktivita na statku 

v Měšicích. 

Další zasedání proběhne dne 3. 10. 2022 – možná výjezdní zasedání k paní Drobilové. 

 

Jednání skončilo v 13:31. 

  

 

 

Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   

 

 

 

Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  


