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USNESENÍ 

z 15. jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí 
Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5. 9. 2022 

 
 
Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. SDO/OZZL/095/19: „Sanace neřízených 
skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“ 
U s n e s e n í č. 15/2022/ZV-15 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství 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    
 
 
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 
U s n e s e n í č. 16/2022/ZV-15 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství 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 

 
 
Žádost o navýšení dotace 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. 17/2022/ZV-15 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství 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 
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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 

 
 
Žádost o prodloužení termínu realizace individuální dotace na výstavbu Komunitního chovatelského 
centra Záhoří 
U s n e s e n í č. 18/2022/ZV-15 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství 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 

 
 
 
 
Zapsal:   Mgr. Jan Martínek, tajemník    
 
 
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


