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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 06. 02. 2023   

           

Z Á P I S č. 19 
 

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

 
v pondělí dne 6. 2. 2023 od 13:00 hodin 

 
v budově   

Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích  
  v zasedací místnosti Secese, č. dv. 3.076 

 
Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Mgr. Filip Mencl, Zdeněk Mráz, RNDr. Ing. Vladimír Říha, 

CSc., Václav Vostradovský, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Libor Moravec, 
Mgr. Dan Leština, Ing. Jitka Šebelková, Ing. Marie Buzková, Ing. Jiří Strachota 

Omluveni: Jana Drobilová Holcová, Stanislav Hlava 
Hosté: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., MVDr. František Kouba, Ph.D. 
Hosté za KÚ JčK: Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Milan Vlášek, Ing. Věra Třísková 
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo jedenáct členů, výbor 
byl usnášeníschopný.  
 
Program jednání 
 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná) 

2) Představení projektu na vybudování Technologického výzkumného a inovačního centra 

SMART AGRITECH v areálu Jihočeské univerzity (doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., děkan FZT 

JU) 

3) Nákazová situace u hospodářských a volně žijících zvířat v Jihočeském kraji (MVDr.František 

Kouba, Ph.D., ředitel sekce KVS SVC pro JK) 

4) Návrh 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje – informace o zpracovaném 

návrhu (Ing. Věra Třísková) 

5) Návrh na zrušení usnesení č. 36/2018/ZK-11 ze dne 22.2.2018 a schválení realizace projektu 

„Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL 

Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje (Ing. Zdeněk Klimeš) 

6) Projekt „Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023–2027“ a jeho 

financování z rozpočtu Jihočeského kraje (Ing. Milan Vlášek) 

7) Informace o připravovaném projednání aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny 

Jihočeského kraje a aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje (Ing. Milan 

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

kraje pro rok 2023 (Ing. Hana Šťastná)  

9) Různé 

 
Program jednání byl všemi členy schválen. 
 

1) Zahájení zasedání 
 
Paní předsedkyně přivítala přítomné a předala slovo panu náměstkovi Talířovi, který krátce pozdravil 
přítomné a okomentoval navržené body 4-7 jednání. 
 

2) Představení projektu na vybudování Technologického výzkumného a inovačního centra 

SMART AGRITECH v areálu Jihočeské univerzity 

Pan děkan Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity, doc. RNDr. Petr Bartoš. Ph.D., 

krátce představil svou fakultu a ve zkratce popsal vývoj v zemědělství a zejména technologický pokrok, 

na kterém se snaží i FZT podílet a který je jejím záměrem – proto se v nedávné době rozhodli rozšířit 

svůj název o slovo „technologická“. Vzhledem k tomu, že v rozvoji zemědělství hraje čím dál větší roli 

dostupnost mnohých dat, je třeba též tato data adekvátně vyhodnocovat a jejich prostřednictvím celý 

sektor zlepšovat a posouvat. Budoucnost zemědělství tak do značné míry stojí též na robotizaci a 

chytrých řešeních, ať už se jedná třeba o autonomní stroje na fotovoltaický pohon, nebo třeba vertikální 

systémy hospodaření.  

Poukázal též na to, že díky Národnímu plánu obnovy se fakultě podařilo získat dostatečné prostředky 

na otevření doktorandského studia „Zemědělství a technologie 4.0“ a chtějí pokračovat ještě dále. 

Protože však nyní nedisponují dostatečně kapacitními prostory, rádi by vystavěli Technologické 

výzkumné a inovační centrum SMART AGRITECH. 

Hlavním cílem je vytvořit špičkové technologické centrum s mezinárodním přesahem pro aplikovaný 

výzkum a experimentální vývoj v oblasti Zemědělství 4.0 a souvisejících moderních technologií. 

Problémem ovšem zůstává financování – podpora od ministerstva je možná maximálně ve výši 50% - 

proto se hledají i další potenciální zdroje. Celkově se jedná o náklad cca 150-200 mil. Kč, z toho dotace 

by byla ve výši 75-100 mil. Kč, částku ve stejné výši je potřeba sehnat. Fakulta samozřejmě zapojí i 

vlastní zdroje (projektová dokumentace – cca 12 mil. korun, vkládá vlastní pozemek atd.). Děkan oslovil 

přítomné s prosbou o podporu projektu ze strany Jihočeského kraje a pokud by to bylo možné, o finanční 

podporu. Zároveň uvedl, že pokud by se nepodařilo sehnat finanční prostředky na kofinancování 

projektu, tak projekt v Českých Budějovicích nevznikne a již alokované prostředky budou dány k využití 

jiným aglomeracím v ČR. 

Paní H. Šťastná otevřela diskusi a poukázala na potenciální podporu formou individuální dotace. Pan 

Z. Mráz se dotázal, zda tedy je budoucností zemědělství převážně kancelářská činnost? Pan děkan P. 

Bartoš odpověděl, že budoucnost je v kvalitním využití dat a cílených a přesných zásazích, které 

eliminují neefektivitu.  

 

U s n e s e n í č. 1/2023/ZV-19 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
předloženou informaci o projektu Technologického výzkumného a inovačního centra SMART 
AGRITECH v areálu Jihočeské univerzity; 
 
Hlasování 11/0/0 
 
II. podporuje  
realizaci projektu, včetně případné finanční podpory ze strany JK. 
 
Hlasování 11/0/0 
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3) Nákazová situace u hospodářských a volně žijících zvířat v Jihočeském kraji 
 
Pan ředitel krajské sekce MVDr. F. Kouba představil práci krajské veterinární správy, poukázal zejména 
na boj s ptačí chřipkou a africkým morem prasat. Zdůraznil přitom význam statutu země „prosté ptačí 
chřipky/afrického moru prasat“, který má též ekonomické důsledky. Krátce poreferoval též o problému 
s odborností referentů na úřadech ORP.  
 
V rámci diskuse se následně zeptal pan Z. Mráz na černobylský mrak a spad na Novohradsku – hodnoty 
jsou stále vysoké, stávající opatření platí, přístroje od kraje se příliš neosvědčily. Paní H. Šťastná 
poděkovala za prezentaci činnosti KVS v oblasti týkající se ochrany zvířat proti týrání. 

 

4) Návrh 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje – informace o 

zpracovaném návrhu 

Bod uvedla paní Ing. V. Třísková a popsala hlavní principy aktualizace, zejména požadavek na zanesení 

ZEVO do ZÚR od kapacity 50 tis. tun odpadu ročně. Týkalo by se to nyní hlavně projektu ZEVO Vráto, 

podobně by tam spadaly též zvažované projekty Písku a Plané.  

Pan D. Leština konstatoval dle jeho názoru poměrně volné podmínky pro ZEVO, 50 tis. tun je stále dost 

vysoké číslo. Paní V. Třísková odpověděla, že je to na kraji, co přesně si chce regulovat. 

Paní V. Kovářová se zeptala na následný proces pořizování změny. Bude zveřejněn návrh, následně 

ideálně dne 16.3.2023 by bylo veřejné projednání, poté týden na podání námitek následovaný jejich 

vypořádáním a pak by byla aktualizace předložena zastupitelstvu kraje. 

Během projednávání bodu odešel pan L. Moravec. 

  

U s n e s e n í č. 2/2023/ZV-19 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o obsahu návrhu 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 
 
Hlasování 10/0/0 

 

5) Návrh na zrušení usnesení č. 36/2018/ZK-11 ze dne 22.2.2018 a schválení realizace 
projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické 
infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ a jeho financování 
z rozpočtu Jihočeského kraje 
 

Bod uvedl pan Ing. Z. Klimeš – jedná se o odbahnění Vávrovských rybníků, vznik ostrůvků pro ptáky, 
opravy hrází, vznik nových tůní a dovybavení návštěvnické infrastruktury. Případné původně zvažované 
infocentrum by se řešilo samostatně. Celková částka by byla cca 177 mil. Kč, dotace by v součtu vyšla 
cca na 82-83%, zbytek by zafinancoval kraj. V současné době chybí jen jedno povolení, do roka by se 
mohlo začít stavět. 
 
Pan D. Leština se zeptal na výsledek odbahnění rybníku Domin. Pan Z. Klimeš odpověděl, že přesná 
data ještě budou prezentovat, z toho, co mají nyní, to vypadá velmi pozitivně. 
 
U s n e s e n í č. 3/2023/ZV-19 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o připravovaném projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování 
návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ v rámci zajišťování 
zákonné péče o zvláště chráněná území; 
 
Hlasování 10/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje  
1. zrušit usnesení č. 36/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018 
2. schválit 
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a) realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany 
a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ v rámci 
Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 1, specifický cíl 1.6, opatření 1.6.1 Podpora 
přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny (dále jen OPŽP) s celkovými 
výdaji ve výši 177 458 320,40,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 174 458 320,40,- Kč vč. 
DPH, 
b) předfinancování způsobilých výdajů projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a 
vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ 
Jihočeským krajem maximálně do výše 80%, tj. 139 566 656,32,- Kč vč. DPH, s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 89/RK/23, 
c) kofinancování projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování 
návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ Jihočeským krajem 
maximálně do výše 20 %, tj. maximálně 34 891 664,08 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z 
OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 89/RK/23, 
financování nezpůsobilých výdajů projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování 
návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ Jihočeským krajem 
maximálně do výše 3 000 000,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na 
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 89/RK/23. 
 
Hlasování 10/0/0 
 
 

6) Projekt „Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023–2027“ a 
jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
 

Bod uvedl pan Ing. M. Vlášek. Kraj se rozhodl udělat důkladnou revizi ZCHÚ a proto napsal projekt  
s 3-4násobnou alokací, než kolik bylo na tuto aktivitu vyčleněno pro celou republiku od SFŽP. Proto 
muselo být původně plánované číslo 183 lokalit zmenšeno na 55 lokalit. 
 
U s n e s e n í č. 4/2023/ZV-19 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o projektovém záměru pro podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 
na projekt s názvem „Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023–2027“, a to 
v rámci výkonu přenesené působnosti dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Hlasování 10/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit  
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském 
kraji 2023–2027“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí, specifický cíl 
1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v 
městských oblastech, a snižování všech forem znečištění, opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť 
a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny, aktivita 1.6.1.4 Monitoring ekosystémů, stanovišť a 
druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní 
ochrany chráněných území (přírodního dědictví). (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji 44 944 470 Kč, z 
toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 39 872 270 Kč včetně DPH, 
2. předfinancování projektu „Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023–
2027“Jihočeským krajem maximálně do výše 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 39 872 
270 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě formuláře evropského 
projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 108/RK/23, 
financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském 
kraji 2023–2027“Jihočeským krajem maximálně do výše 5 072 200 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení 
dotace z OPŽP, s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 
č.108/RK/23. 
 
Hlasování 10/0/0 
  

7) Informace o připravovaném projednání aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Jihočeského kraje a aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje 
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Bod opět představil pan Ing. M. Vlášek, jedná se o předběžnou informaci o strategických 
dokumentech kraje, poskytnutou spolu s tím, co nyní je již zpracováno. Samotné finální dokumenty by 
k doporučení a hlasování na zastupitelstvu měly být předloženy v březnu. 
 
 
 
 
 
U s n e s e n í č. 5/2023/ZV-19 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o připravovaném projednání aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského 
kraje a aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje 
 
Hlasování 10/0/0 
 

8) Plán činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva 
Jihočeského kraje pro rok 2023 

Bod představila paní předsedkyně H. Šťastná – jedná se o plán vytvořený ve spolupráci s OZZL. Ke 
23 bodům, navrženým k projednání, byl po diskusi přidán bod „24. Dotace EVVO“, a březnový termín 
jednání byl schválen dne 13.3. (namísto navrhovaného 6.3.). 
 
U s n e s e n í č. 6/2023/ZV-19 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit  
Plán činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje na 
rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 
 
Hlasování 10/0/0 
 

9) Různé 
 
 
15.9.2023 bude na výstavišti světový kongres chovatelů Angus masného dobytka – při té příležitosti 

bude pozván na jednání výboru představitel chovatelů. 

Pan V. Říha pozval členy na červen na výjezdní zasedání do Tábora – bude domluveno. 

 

 

Další zasedání ZV proběhne dne 13.3.2023.  

 
Jednání na Krajském úřadě skončilo v 15:04. Ing. Hana Šťastná poděkovala všem přítomným členům 
a ukončila jednání. 
 
 
 
 
Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  
 
 


