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Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
tajemnice výboru: Leona Šafářová, tel. 386 720 147, e-mail: safarova@kraj-jihocesky.cz 

 

České Budějovice dne 31. 3. 2022 
 

Zápis č. 7/22 

ze 7. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 30. 3. 2022 od 14.00 hodin  

v zasedací místnosti Secese, budovy KÚ, ulice U Zimního stadionu, Č. Budějovice  

  
 

Přítomni: Josef Soumar 

JUDr. Josef Knot, MBA 

Ing. Jiří Kulík 

 Ing. Pavel Mádl 

 Ing. Ivo Moravec 

Bc. Miroslav Pekař, DiS. 

 David Šašek, DiS.  

 Ing. Bohuslav Švehla 

  Ing. Milan Třebín 

  Ing. Václav Valhoda 

 

Omluveni: Ing. Marcel Kaštovský, MBA 

 Jan Jelínek 

 Bc. Irena Ravandi, DiS. 

 
Program jednání: 
 

1. Zahájení  

2. Volba místopředsedy Hospodářského výboru 

3. Návrh termínů zasedání Hospodářského výboru na I. pololetí 2022 

4. Plán činnosti Hospodářského výboru na rok 2022 

5. Aktuální informace k současné krizi na Ukrajině  

6. Různé 

 

Dne 24. 2. 2022 usnesením č. 5/2022/ZK-14 zastupitelstvo kraje zvolilo předsedou Hospodářského výboru 

Josefa Soumara a novými členy výboru JUDr. Josefa Knota, MBA a Ing. Marcela Kaštovského, MBA. 

K bodu 1 programu jednání 

Zahájení 

Jednání zahájil předseda Hospodářského výboru (HV) Josef Soumar. Přítomno 10 členů výboru, výbor je 

usnášeníschopný. Z jednání se omluvili členové výboru I. Ravandi, M. Kaštovský a J. Jelínek, který se omluvil 

z jednání HV až do konce června 2022, neboť není přítomen v ČR. 

 

J. Soumar – představil přítomným členům program jednání a vyzval k jeho případné úpravě, doplnění či 

změně pořadí předložených bodů. 

 

M. Třebín – požádal znovu zařadit výhledově na jednání výboru odpadové hospodářství, resp. výstavbu 

zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO); zda bude 1 centrální ZEVO nebo budou 3 ZEVA 

v Jihočeském kraji; momentálně se řeší problematika logistiky odpadů v rámci Jihočeského kraje. 

 

J. Soumar – poděkoval za podnět s tím, že případné zařazení této záležitosti bude řešeno v bodě 4 

předloženého programu jednání. 

 

V. Valhoda – připomněl, že na jednání HV v březnu 2021 bylo sděleno, že bude zpracována studie logistiky na 

svoz komunálního odpadu; již by měla být zpracovaná a HV by jí měl mít k dispozici. 

mailto:safarova@kraj-jihocesky.cz
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Hlasování o programu jednání 10/0/0 

 

K bodu 2 programu jednání 

Volba místopředsedy Hospodářského výboru 

V souvislosti s novým jednacím řádem platným od 1. 1. 2022 je nutné ustanovit místopředsedu s tím, že volba 

je v kompetenci zastupitelstva kraje. 

 

J. Knot – navrhl za místopředsedu I. Moravce, který se svou nominací souhlasil. 

 

U s n e s e n í   č. 1/2022/HV-7 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

navrhuje 

zastupitelstvu kraje zvolit za místopředsedu Ing. Ivo Moravce. 
 

Hlasování 10/0/0 

 

K bodu 3 programu jednání 

Návrh termínů zasedání Hospodářského výboru na I. pololetí 2022 

J. Soumar – návrh termínů na I. pololetí 2022 je uveden v plánu činnosti HV na rok 2022, který byl členům 

výboru zaslán elektronicky s pozvánkou na dnešní jednání; jednání jsou stanovena den před zasedáním 

zastupitelstva kraje, a to ve dnech 20. 4., 18. 5. a 22. 6. 2022 ve středu od 14 hodin; termíny na II. pololetí 

2022 budou stanoveny, až budou známy termíny zasedání zastupitelstva. 

 

U s n e s e n í   č. 2/2022/HV-7 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

schvaluje 

termíny zasedání Hospodářského výboru na I. pololetí 2022 ve dnech 20. 4., 18. 5. a 22. 6. 2022. 
 

Hlasování 10/0/0 

 

K bodu 4 programu jednání 

Plán činnosti Hospodářského výboru na rok 2022 

Plán činnosti HV na rok 2022 bude předkládán zastupitelstvu kraje ke schválení dne 21. 4. 2022.  
 

J. Soumar – představil návrh témat, který je možno doplnit dle požadavků: 

 

20. 4. 2022 Energetický management a hospodaření s energiemi na úrovni kraje (elektřina, voda, plyn)  

 zařazeno na podnět člena výboru I. Moravce; na jednání je pozván Ing. arch. Petr Hornát, 

vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (OREG) 

 

18. 5. 2022  Stav a vývoj zaměstnanosti ve spojitosti s přílivem/odlivem ukrajinských pracovníků 

 případná návštěva KACPU na letišti v Plané; pozvání ředitele Úřadu práce ČR v Českých 

Budějovicích 

 

22. 6. 2022 Digitální technická mapa (DTM) 

 

září 2022 Průmyslové zóny – vznik průmyslových zón v kraji 

 Science centrum 

 

říjen 2022 Jaderná elektrárna Temelín 

 exkurze, seznámení s činností, dostavba jaderných bloků, nákup paliva (s ohledem na vztahy 

s Ruskem); požádal členy výboru o případné kontakty 

 

listopad Regionální rozvojová agentura jižních Čech (RERA) a.s. 

prosinec  exkurze, seznámení s činností, projekty, způsob podpory obcí a příspěvkových organizací kraje, 

2022 Jihočeský akcelerátor nápadů 
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J. Kulík – navrhl téma odpadového hospodářství zařadit na září 2022 místo průmyslových zón; připomněl svůj 

příspěvek z června 2021, kdy informoval o vznikajícím zařízení, které by mělo přetavit komunální odpad 

na uhlíky; zjistil, že linka prozatím v ČR (v Kladně) není zprovozněná; měla by být uvedena do provozu 

do konce dubna 2022; ve světě je např. v Senegalu, v Evropě v Norsku; až bude linka v Kladně spuštěna, je 

možnost, v případě zájmu, se osobně seznámit s jejím provozem. 

 

Proběhla diskuse na téma ZEVO v Jihočeském kraji a o případném zařazení na jednání HV. 

 

J. Knot – doporučil, aby se HV záležitostí odpadového hospodářství (ZEVO) zabýval po podzimních 

komunálních volbách. 

 

Členové si vyjasnili, že jsou dvě rozdílné studie – v březnu 2021 byla představena na jednání HV studie 

proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji a po ní 

následuje studie logistiky pro svoz odpadu, která by měla být již zpracována. 

 

V návaznosti na připomínku J. Knota se členové shodli, že odpadové hospodářství bude zařazeno na jednání 

výboru v listopadu 2022.  

 

J. Soumar – požádal o zaslání případných dotazů k tomuto tématu, které budou předány 1. náměstkovi 

hejtmana Mgr. Františku Talířovi, v jehož gesci je odpadové hospodářství; na jednání budou přizváni zástupci 

představenstva Teplárny ČB a.s. (předseda - Ing. Václav Král, případně místopředseda - Ing. Tomáš 

Kollarczyk, MBA nebo člen Mgr. Martin Žahourek).  

 

J. Kulík – navrhl v prosinci uskutečnit neformální setkání členů HV. 

 

I. Moravec – na dotaz J. Soumara poskytl informaci k Science centru; na společném jednání rady města a 

rady kraje bylo hejtmanem kraje MUDr. Martinem Kubou a náměstkyní hejtmana kraje doc. Ing. Lucií 

Kozlovou, Ph.D. sděleno, že projekt byl odložen, z důvodu pandemie a nyní ukrajinské uprchlické krize; pokud 

se projekt bude realizovat, musí být spolupráce města a kraje, což bylo od počátku plánováno. 

 

J. Soumar – uvedl, že se pokusí zjistit bližší informace k Science centru; plán činnosti HV bude flexibilní; 

témata budou posouvána či doplněna v rámci jednání dle aktuální situace.  

 

J. Soumar – zpracoval analýzu dalších témat, kterými by se HV mohl v budoucnu (2023, 2024) zabývat: 
 

➢ Strategické a koncepční dokumenty kraje v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, vědy, výzkumu a inovací 

➢ Spolupráce se zaměstnavateli a institucemi (hospodářská komora, veřejná správa, úřady práce, odbory 

apod.) 

➢ E-mobilita 

➢ Regionální rozvojová agentura jižních Čech (RERA) a.s. – odloženo z listopad/prosinec 2022 

➢ Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) 

➢ Vědeckotechnický park, ENKI (Třeboň) 

➢ Vědeckotechnický park Agrien (České Budějovice) 

➢ Technologické centrum Písek (Písek) 

➢ Exkurze soukromých společností (největší v kraji – např. Robert Bosch s.r.o., Madeta a.s., oceněné firmy 

v kraji – např. API CZ s.r.o.,  Pekařství Cais s.r.o., aj.) 

 

J. Knot – doporučil exkurze realizovat ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou; uvedl vlastní 

zkušenost, kdy byla zprostředkována návštěva firmy Viscofan CZ s.r.o. v Českých Budějovicích, kterou 

zorganizovala právě JHK. 

 

I. Moravec – navázal na případné exkurze velkých firem; je spousta menších firem, které jsou úspěšné a 

zajímavé, ale nejsou příliš známé; souhlasí se spoluprací s JHK, která doporučí konkrétní firmy k případné 

návštěvě. 

 

https://www.evropskyregion.cz/
https://www.enki.cz/cs/vedecko-technicky-park
http://www.agrien.cz/
https://www.dicave.io/
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P. Mádl – nabídl možnost zajistit návštěvu písecké firmy nanoSpace s.r.o.; stručně představil firmu zabývající 

se nanotechnologiemi; jde o zajímavé téma pro HV. 

 

J. Soumar – poděkoval za nabídku a uvedl, že by se dala spojit s neformálním jednání HV v prosinci 2022. 

 

J. Soumar – shrnul témata, kterými se HV bude zabývat v roce 2022 a budou zařazeny do plánu činnosti:  
 

20. 4. 2022  Energetický management a hospodaření s energiemi na úrovni kraje (elektřina, voda, plyn) 

18. 5. 2022   Stav a vývoj zaměstnanosti ve spojitosti s přílivem/odlivem ukrajinských pracovníků (případná 

návštěva KACPU) 

22. 6. 2022  Digitální technická mapa (DTM) 

září 2022  Jihočeská hospodářská komora 

říjen 2022  Jaderná elektrárna Temelín 

listopad 2022  Odpadové hospodářství, ZEVO 

prosinec 2022 Nanotechnologie (nanoSpace), neformální setkání členů HV v souvislosti s koncem roku 

 

U s n e s e n í   č. 3/2022/HV-7 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

schvaluje 

Plán činnosti Hospodářského výboru na rok 2022. 

 

Hlasování 10/0/0 

 

K bodu 5 programu jednání 

Aktuální informace k současné krizi na Ukrajině 

J. Soumar – telefonicky požádal hejtmana kraje MUDr. Martina Kubu o informace; aktuálně se řeší 

přerozdělování (kvóty) uprchlíků z Ukrajiny mezi jednotlivé regiony s tím, že na JK připadá 8 800 uprchlíků; 

v JK se ubytovává v krajských a státních zařízení a samozřejmě je možnost ubytování do rodin; upozornil na 

možný problém komerčních zařízení, které budou chtít v příštích měsících ubytovávat vlastní rekreanty; řeší 

se případná další vlna uprchlíků; neřeší se, jestli jsou v obcích navázány školy, školky, lékaři, atd.; nejsou 

konkrétní data kapacit. 

 

Proběhla diskuse, kdy členové výboru (V. Valhoda, J. Kulík, M. Třebín) podali své poznatky a zkušenosti.  

 

M. Pekař – vznesl dotaz na očkování uprchlíků a požádal o zaslání aktuálních informací k tomuto tématu. 

 

J. Soumar – uvedl, že pan hejtman bude podávat informace na zítřejším zasedání zastupitelstva kraje (31. 3.), 

které budou poskytnuty členům HV. 

 

U s n e s e n í   č. 4/2022/HV-7 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

aktuální informace k současné krizi na Ukrajině. 

 

Hlasování 10/0/0 

 

K bodu 6 programu jednání 

Různé 

J. Soumar – v případě potřeby uvedl, že je členům HV k dispozici, jak telefonicky, tak e-mailem; poděkoval 

přítomným členům za účast. Příští jednání výboru se bude konat ve středu dne 20. 4. 2022. Jednání bylo 

ukončeno v 15.30 hodin. 

 

 

Zapsala: Leona Šafářová   

 

Ověřovatel:  Josef Soumar, předseda   


