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USNESENÍ 

z 20. jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí 
Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 3. 2023 

 
 
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  
U s n e s e n í č. 7/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí 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, 
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 
 
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  
U s n e s e n í č. 8/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí 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 
 
Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje  
U s n e s e n í č. 9/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o návrhu aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje; 
 
Hlasování 10/0/0 
 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Aktualizaci Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje. 

Hlasování 8/0/2 
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Závěrečná zpráva k projektu JčK se společností ASEKOL a. s. za rok 2022 a návrh smlouvy o 
partnerství a vzájemné spolupráci na rok 2023 
U s n e s e n í č. 10/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí 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 
 
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 
U s n e s e n í č. 11/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí 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 

 

Podání žádostí do dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 710 Centra odborné přípravy 
U s n e s e n í č. 12/2023/ZV-20 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí 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, 
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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 
 
 
Zapsal:   Mgr. Jan Martínek, tajemník    
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  
  


