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USNESENÍ 

z 16. jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí 
Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 3. 10. 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“ pro rok 2022 - 
6. část 
U s n e s e n í č. 19/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o dotace ve výši 8 451 800,00 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“, dle příloh č. 1 – 5 návrhu; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1. dotaci ve výši 3 418 800,00 Kč na kofinancování akce „Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v 
obci Volenice“ pro obec Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice, IČO 00397342, 
2. dotaci ve výši 2 746 700,00 Kč na kofinancování akce „Splašková kanalizace Kapsova Lhota“ pro obec 
Radošovice, Radošovice 6, 386 01 Radošovice, IČO 00251739, 
3. dotaci ve výši 979 800,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod Podboří“ pro obec Opařany, Opařany 30, 
391 61 Opařany, IČO 00252638, 
4. dotaci ve výši 443 500,00 Kč na kofinancování akce „Doudleby – dostavba kanalizace Straňany“ pro 
obec Doudleby 6, 370 07 Doudleby, IČO 00244813, 
5. dotaci ve výši 863 000,00 Kč na kofinancování akce „Želeč – dostavba kanalizace a čištění odpadních 
vod z místní části Bezděčín“ pro obec Želeč, Želeč 26, 391 74 Želeč, IČO 00253201, 
6. 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 8/0/0 
 
Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce v rámci dotačního programu MZe 129 403 
„Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“ pro rok 2022 - 2. část 
U s n e s e n í č. 20/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o dotaci dle přílohy č. 1 návrhu ve výši 894 400,00 Kč na kofinancování akce k zahájení v roce 2022 v 
rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění 
negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1. dotaci ve výši 894 400,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod pro obec Horní Kněžeklady a pro místní 

části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy“ pro obec Horní Kněžeklady, Horní Kněžeklady 25, 375 01 Horní 
Kněžeklady, IČO 00581330, 

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 8/0/0 

 
Informace od paní Třískové podnětu na pořízení 10. změny ZÚR a o odpovědi na petici spolku 
Lipensko pro život. 
U s n e s e n í č. 21/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
Informaci paní V. Třískové o podnětu na pořízení 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
a o odpovědi petičnímu výboru petice „Za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny“, iniciované spolkem 
Lipensko pro život z. s. 

Hlasování 11/0/0 
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U s n e s e n í č. 22/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
petici spolku Lipensko pro život z. s. nazvanou „Za záchranu jihočeského moře a okolní krajiny“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje projednat a schválit odpověď petičnímu výboru ve znění navrženém v příloze. 
 
Hlasování 8/0/1 – per rollam 
 
U s n e s e n í č. 23/2022/ZV-16 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
podnět na pořízení 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zkráceným postupem dle § 
42a stavebního zákona; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje rozhodnout o pořízení 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona. 
 
Hlasování 7/1/1 – per rollam 
 
 
 
 
Zapsal:   Mgr. Jan Martínek, tajemník    
 
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


