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USNESENÍ 

z 10. jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí 
Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14. 2. 2022 

 
 
Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 410 
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ - 1. část  
U s n e s e n í č. 1/2022/ZV-10 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o dotace ve výši 3 862 800,00 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 1 489 700,00 Kč na kofinancování akce „Skupinový vodovod Miroticko“ pro město 
Mirotice, Náměstí Mikoláše Alče 18, 398 01 Mirotice, IČO 00249840, 
2. dotaci ve výši 620 500,00 Kč na kofinancování akce „Pištín – vodovod Zálužice“ pro obec Pištín, Pištín 
33, 373 46 Pištín, IČO 00581844, 
3. dotaci ve výši 1 752 600,00 Kč na kofinancování akce „Jílovice – vodovod Lipnice, Kramolín, Jílovice 
nádraží – RVS“ pro obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice, IČO 00245038, 
4. smlouvu 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    
 
Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“  
U s n e s e n í č. 2/2022/ZV-10 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost příjemce dotace obce Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice, IČO 00250121, o 
prodloužení termínu realizace akce „Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v obci Smetanova Lhota“, v 
rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace akce „Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v 
obci Smetanova Lhota“, příjemce dotace obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice, IČO 
00250121, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 12. 2022. 
 
Hlasování 10/0/0 
 
Výkup pozemku v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky 
U s n e s e n í č. 3/2022/ZV-10 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
informaci o procesu výkupu a výpůjčky pozemků Jihočeským krajem v PR Vrbenské rybníky pro realizaci 
připravovaného projektu; 
II. doporučuje 
ZK schválit výkup pozemku parc. č. 385/12 v k.ú. České Vrbné, ostatní plocha o výměře 5 086 m2. 
 
Hlasování 10/0/0 
 
Stav administrace finančních příspěvků na hospodaření v lesích  
U s n e s e n í č. 4/2022/ZV-10 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
zprávu o stavu administrace finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 
 
Hlasování 9/0/0  
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Volba místopředsedy výboru  
U s n e s e n í č. 5/2022/ZV-10 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
navrhuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje zvolit místopředsedou Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí 
pana Zdeňka Mráze. 
 
Hlasování 7/0/2 
 
 
 
Zapsal:   Mgr. Jan Martínek, tajemník   
 
 
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


