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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 13. 03. 2023   

           

Z Á P I S č. 20 
 

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

 
v pondělí dne 13. 3. 2023 od 13:00 hodin 

 
v sídle   

Regionální agrární komory Jihočeského kraje v Českých Budějovicích  
5. patro 

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

CSc., Václav Vostradovský, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Dan Leština, 
Ing. Jitka Šebelková, Ing. Marie Buzková, Stanislav Hlava 

Omluveni: Jana Drobilová Holcová, Mgr. Libor Moravec, Ing. Jiří Strachota 
Hosté: Ing. Jiří Opekar 
Hosté za KÚ JčK: Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Milan Vlášek, Ing. Hana Pacáková 
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 a představení činnosti RAK JK (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“ pro 

rok 2023 - 1. část (Ing. Monika Wögebauerová) 

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

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

2023 - 1. část (Ing. Monika Wögebauerová) 

4) Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje (Ing. Milan Vlášek) 

5) Závěrečná zpráva k projektu JčK se společností ASEKOL a. s. za rok 2022 a návrh smlouvy o 

partnerství a vzájemné spolupráci na rok 2023 (Ing. Hana Pacáková) 

6) Informace o plnění cílů projektu se společností ELEKTROWIN a. s. za rok 2022 a Smlouva o 

partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru odpadních 

elektrozařízení v Jihočeském kraji“ pro rok 2023 (Ing. Hana Pacáková) 

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

přípravy (Ing. Hana Šťastná) 

8) Různé 
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Program jednání byl všemi členy schválen. 
 

1) Zahájení zasedání a představení činnosti RAK JK 
 
Paní předsedkyně přivítala přítomné a předala slovo panu náměstkovi Talířovi, který krátce pozdravil 
přítomné.  Uvedl, že dotace na podporu činnosti RAK JČK schválena na Radě a doporučena 
zastupitelstvu. Poukázal na program Tržiště, který je inspirativní i pro další kraje; v rámci DP – převis 
žádostí na včelařství, vyřešeno snad tím nejlepším možným způsobem; nový ministr na MŽP Petr 
Hladík, doufáme v dobrou spolupráci. 
 
Následně paní předsedkyně spolu s místopředsedou okresní agrární komory, panem J. Opekarem, 
představila činnost komory včetně programů pro členy i veřejnost a podpory ze strany kraje – za uplynulý 
rok proběhlo 17 akcí pro veřejnost, k tomu komora poskytuje infoservis a provozuje 4 webové stránky; 
mezi další projekty patří například produktová mapa, projekt „Chutná hezky jihočesky“, propagace 
výrobců potravin na základě databáze nebo elektronické tržiště pro školní jídelny. Pan J. Opekar 
vyzdvihl výhodu členství právě v pravidelných informacích a kvalitní síti kontaktů. 
 
V rámci diskuse se zeptal pan V. Říha, jak je to s programem Jihočeské tržistě na Táborsku? Paní 
H.Šťastná odpověděla, že se lze přihlásit na stránkách, je to i pro základky a pro školky. 
 
Pan D. Leština podal podnět, zda by bylo možno vidět strukturu nabízených produktů – z úřadu 
koordinátor prozatím podklady nedodal. Dále se dotázal, zda jsou to produkty lokálních zemědělců, 
nebo velkých firem? Paní H. Šťastná poukázala na problém s tím, že konkurence chce prostřednictvím 
těch dat získat informace, a proto pravděpodobně nebude úplně dobré jít do velkého detailu. Přislíbila 
též zaslání pozvánky na akci na Výstavišti.  
 
Pan V. Říha informoval, že město Tábor zadalo studii na lokální producenty – je to již hotové a 
dostupné? Paní H. Šťastná prověří. 
 
Pan D. Leština se dotázal, zda zemědělskou produkci dovážíme víc než vyvážíme? Paní H. Šťastná: 
celkově ano, z hlediska surovin se prověří. 
 
Pan V. Říha poukázal na to, že ASZ má program Pestrá krajina – má něco takového Agrární komora? 
Paní H. Šťastná představila program Krajina, která uživí lidi. 
 

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“ pro rok 2023 - 1. část  

Tento bod uvedl v zástupu za paní M. Wögebauerovou pan Ing. Z. Klimeš – jedná se o klasický bod, 

kdy kraj podpoří výstavbu či dostavbu ČOV, kanalizace nebo vodovodů, tentokrát v obcích Rataje, 

Krátošice a ve městě Hluboká nad Vltavou. Paní H. Šťastná nahlásila střet zájmů jako zastupitelka 

města Hluboká nad Vltavou. 

Paní D. Kovářová se zeptala, jak je to s těmi podporami – nemělo to být hlavně pro nebohaté obce? 

Pan Z. Klimeš odpověděl, že by bylo problematické stanovit tu hranici odkdy je obec nebohatá, vždycky 

dosud všichni dostali podporu bez ohledu na to, jakou má obec HDP na hlavu nebo něco takového. 

Následně se hlasovalo usnesení: 

 
U s n e s e n í č. 7/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o dotace ve výši 13 895 800,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2023 v rámci 
dotačního programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 410 „Podpora výstavby a 
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, dle příloh č. 1 až 3 návrhu; 
 
Hlasování 10/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1. dotaci ve výši 3 217 500,00 Kč na kofinancování akce „Rataje – dostavba kanalizace a ČOV“ pro 
obec Rataje, Rataje 86, 391 65 Rataje, IČO 00252786, 
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2. dotaci ve výši 1 770 700,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod Krátošice“ pro obec Krátošice, 
Krátošice 41, 392 01 Krátošice, IČO 00582484, 
3. dotaci ve výši 8 907 600,00 Kč na kofinancování akce „Hluboká nad Vltavou – čistírna odpadních vod 
– město“ pro město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244899, 
4. 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“. 
 
Hlasování 10/0/0 

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

129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“ 
pro rok 2023 - 1. část 

 
Představil opět pan Z. Klimeš, v tomto bodě se jedná o výstavbu vodojemu v obci Krtov. 
 
U s n e s e n í č. 8/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o dotaci dle přílohy č. 1 návrhu ve výši 327 800,00 Kč na kofinancování akce k zahájení v roce 
2023 v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 403 „Podpora opatření 
pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“; 
 
Hlasování 10/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1. dotaci ve výši 327 800,00 Kč na kofinancování akce „Krtov – přístavba druhé akumulace“ pro obec 
Krtov, Krtov 69, 392 01 Krtov, IČO 00666980, 
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 

 

4) Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

Bod uvedl pan Ing. M. Vlášek, konstatoval aktuální stav, a to že surovinová politika se zasekla v procesu 

SEA, Koncepce OPK bude na pořadu jednání už nyní. 

Paní H. Šťastná se zeptala, co je tam nového? Pan M. Vlášek odpověděl, že se vyhodnotila stará 

koncepce, změnila se krajina, změnily se podmínky, ze 70% je ta nynější stejná jako ta původní (ta se 

povedla) – proto předkládáme Aktualizaci a ne novou Koncepci. Pan Z. Klimeš dodal, že Koncepce se 

vypracovává ze zákona, je to povinnost, ne libovůle; řada věcí se naplňuje a probíhá, není tam úplně 

prostor pro rozšiřování. 

Pan D. Leština žádá o schůzku s panem náměstkem – je to podle něj dost rozsáhlá koncepce a 

zpracována jako dost úsporná varianta; chybí tam tři věci: návrh velmi obecný, cíle nejsou dost konkrétní 

a položky jsou nedostatečně provázány na rozpočtové kolonky – pak je cíl příliš vágní a obecný. 

Pan Z. Klimeš odpověděl a poukázal na to, že to co by pan zastupitel poptával, to jsou akční plány a ne 

koncepce; v koncepci se stanovují obecné cíle na dlouho dopředu; peníze máme vždy když je zapotřebí; 

je vždy otázka podrobnosti a konkrétnosti zadání. Pokud se podaří schválit tohle, tak to bude skvělý 

posun.  

 
U s n e s e n í č. 9/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o návrhu aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje; 
 
 
Hlasování 10/0/0 
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II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Aktualizaci Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje. 

Hlasování 8/0/2 

 

5) Závěrečná zpráva k projektu JčK se společností ASEKOL a. s. za rok 2022 a návrh 
smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na rok 2023 
 

Bod uvedla paní Ing. H. Pacáková a představila též bod č. 6, který s tímto bodem souvisí.  
 
V rámci diskuse se pan Z. Mráz zeptal, jak jsme na tom ve srovnání v republice? Paní H. Pacáková 
odpověděla, že jsme na nějakém 5.-6. místě. 
 
Pan D. Leština se zeptal, jak se podporuje prevence vzniku odpadů ze strany Jihočeského kraje? Paní 
H. Pacáková poukázala na to, že v rámci těchto projektů jsou podpořena re-use centra. Předcházení 
vzniku odpadů biologicky rozložitelných – snaha o podporu domácího nebo komunitního kompostování 
– nepodporuje přímo kraj, ale operační programy Životního prostředí zacílené přímo na obce. 
 
U s n e s e n í č. 10/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o splnění cílů projektu se společností ASEKOL a. s. za rok 2022 a uzavření  smlouvy o 
partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v Jihočeském kraji 
s kolektivním systémem ASEKOL na rok 2023; 
 
Hlasování 10/0/0 
 
II. doporučuje  
radě kraje schválit  
návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení 
v Jihočeském kraji pro rok 2023 se společností ASEKOL a. s., Československého exilu 2062/8, 143 00 
Praha 4, IČO 273 73 231. 
 
Hlasování 10/0/0 
 
 

6) Informace o plnění cílů projektu se společností ELEKTROWIN a. s. za rok 2022 a Smlouva 
o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru 
odpadních elektrozařízení v Jihočeském kraji“ pro rok 2023 

 
Bod opět uvedla paní Ing. H. Pacáková, diskuse proběhla v předchozím bodu.  
 
U s n e s e n í č. 11/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o splnění cílů projektu se společností ELEKTROWIN a. s. za rok 2022 a uzavření smlouvy o 
partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a 
odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji na rok 2023; 
 
Hlasování 10/0/0 
 
II. doporučuje  
radě kraje schválit  
návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru 
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji“ pro rok 2023 se společností 
ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha, IČO 272 57 843. 
 
Hlasování 10/0/0 
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7) Podání žádostí do dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 710 Centra odborné 
přípravy 
 

Bod představila paní H. Šťastná, jedná se o vratnou podporu ze strany kraje našim školám z oblasti 
zemědělství a lesnictví. Stanovisko výboru bude prezentováno na zastupitelstvu kraje. 
 
U s n e s e n í č. 12/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
podání žádostí vybraných středních škol zřizovaných Jihočeským krajem do dotačního programu 129 
710 – Centra odborné přípravy vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství dle přílohy tohoto návrhu;  
 
Hlasování 10/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
návratnou finanční výpomoc z Fondu rozvoje školství školám zapojeným do dotačního programu 129 
710 – Centra odborné přípravy v celkové výši 8 329 000 Kč: 
1. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice, IČO: 60075911, ve 
výši 1 666 000,00 Kč, 
2. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 
55, 397 01 Písek, IČO: 60869861, ve výši 1 666 000,00 Kč, 
3. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, 
389 01 Vodňany, IČO: 60650770, ve výši 1 666 000,00 Kč, 
4. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor, 
IČO: 60064781, ve výši 1 666 000,00 Kč, 
5. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, 379 01 Třeboň, 
IČO: 00510912, ve výši 1 665 000,00 Kč. 
 
Hlasování 10/0/0 
 

8) Různé 
 
 
V rámci diskuse byl probrán problém fotovoltaiky umisťované na zemědělské půdě – je to výzva pro 

krajské ZÚR. 

 

Další zasedání ZV proběhne dne 24.4.2023, pravděpodobně jako výjezdní do Tábora, možná od 

11:00; červen pak spolu s ASZ u Kamenného Újezdu. 

 
Jednání skončilo ve 14:33. Ing. Hana Šťastná poděkovala všem přítomným členům a ukončila jednání. 
 
 
 
 
Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   
 
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  
 
 


