
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Tajemník výboru: Mgr. Jan Martínek, tel. 386 720 561, e-mail.: martinek@kraj-jihocesky.cz 
       

 
 
České Budějovice dne 19. 4. 2021           

 
Z Á P I S č. 3 

 
z jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo 
 

v pondělí dne 19. 4. 2021 od 13:00 hodin 
 

online prostřednictvím platformy MS Teams 
 
 

Přítomni: 
Členové výboru online: Ing. Hana Šťastná, Jana Drobilová Holcová, Zdeněk Mráz, RNDr. Ing. Vladimír 

Říha, CSc., Ing. Jiří Strachota, Ing. Jitka Šebelková, Ing. arch. Veronika 
Kovářová, Mgr. Libor Moravec, Mgr. Dan Leština, Václav Vostradovský, Ing. 
Marie Buzková, Stanislav Hlava 

Omluveni: Mgr. Filip Mencl  
Hosté za KÚ JčK: Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Milan Vlášek, Ing. Monika Wögebauerová, Ing. Hana 

Zahradníková, Ing. Hana Pacáková, RNDr. Jiří Kulich 
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř  
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo jedenáct členů, jeden 
další se připojil během jednání, jeden omluven, výbor byl usnášeníschopný.  
 

1) Zahájení zasedání 

Navržený program: 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná); 

2) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 

300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro 

rok 2021 - 2. část“ (Ing. Monika Wögebauerová); 

3) Aktuální informace o plánování v oblasti vod (Ing. Hana Zahradníková); 

4) Informace o plnění cílů projektů JčK se společnostmi ASEKOL a ELEKTROWIN za rok 2020 a 

smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektech sběru použitých elektrozařízení na 

rok 2021 (Ing. Hana Pacáková); 

5) Návrh Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na období 2021-

2030 (Ing. Libuše Jozková + prezentace zpracovatele); 

6) Různé. 

byl představen paní předsedkyní H. Šťastnou, okomentován panem 1. náměstkem F. Talířem a 

schválen. Omluven z jednání byl pan Mencl. V rámci diskuse vznesl pan D. Leština podnět na změnu 

termínu vyhlášení DP na podporu rybářství, paní předsedkyně přislíbila podnět postoupit odboru k 

řešení a požádala pana zastupitele o zaslání písemného podkladu. 



2) Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 

129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací II“ pro rok 2021 - 2. část“ 

Paní ing. M. Wögebauerová představila návrhy na přidělení dotací pro obce Vitín, Drhovice a 

Libochovice. V prvním případě se jedná o rekonstrukci ČOV, ve druhém a třetím potom o finanční 

podporu výstavby ČOV a kanalizace.  

Pan zastupitel D. Leština vznesl dotaz ohledně ceny dvou projektů – zda se nejedná o příliš nákladnou 

záležitost. Paní M. Wögebauerová odkázala na velmi přísné finanční kontroly ze strany Ministerstva 

zemědělství. Dále vysvětlila, že cena též významně souvisí s různou mírou komplikovanosti budování 

dotčené infrastruktury, proto se může u jednotlivých projektů lišit nebo působit jako příliš velká. 

 

Návrh usnesení 
Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ - 2. část 
U s n e s e n í č. 1/2021/ZV-3 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o dotace ve výši 4 408 600,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2021 v rámci dotačního 
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1. dotaci ve výši 877 000,00 Kč na kofinancování akce „Vitín – rekonstrukce ČOV „U Rybníčka“ 
pro obec Vitín, Vitín 75, 373 63 Vitín, IČO 00581925, 
2. dotaci ve výši 2 393 300,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV Drhovice“ pro obec 
Drhovice, Drhovice 64, 391 31 Drhovice, IČO 00512605, 
3. dotaci ve výši 1 138 300,00 Kč na kofinancování akce „Libějovice – čistírna odpadních vod a 
splašková kanalizace“ pro obec Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice, IČO 00667641, 
4. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci 
programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací II“; 
Hlasování 11/0/0 

 

3) Aktuální informace o plánování v oblasti vod 

Paní Ing. H. Zahradníková podala informace – je možno připomínkovat plány povodí do 16. června 

letošního roku. Plánovací cykly jsou šestileté, první skončil roku 2015, do letoška je druhý a třetí by měl 

být od příštího roku. Měly by být nastaveny přísnější limity co se ČOV týká za účelem čistšího Orlíku 

(snížení přísunu fosforu do nádrže z komunálních zdrojů znečištění, kterými jsou zejména čistírny 

odpadních vod). V současnosti jsou navrženy v oblastech Orlíku, Římova a Lipna, potřebovali bychom 

tam přidat ta další povodí – tedy Písecko, Táborsko a Jindřichohradecko.  

Paní H. Šťastná podala informaci o projektu Agrární komory na Římově. Pan D. Leština se dotázal, co 

konkrétně by to znamenalo pro tu oblast, že by se dostala do té zóny? Též poukázal na to, že 

významným zdrojem je též hnojení rybníků a voda která z nich jde dál, je to také něco, co by bylo 

omezeno a kompenzováno? Paní H. Zahradníková: rozšířilo by se to v rámci PI, TB, JH – přísnější limity 

na ČOVky ohledně limitů vypouštění fosforu. Muselo by se tam stanovit přechodné období podle 

čistíren, např. 3-5 let, lhůty do kdy by ČOV měla srážet fosfor. U rybníků – opatření zatím nejsou úplně 

tvrdá a restriktivní, aby to nebylo pro rybáře destruktivní, nicméně též se nějaká opatření připravují. Na 

prvním místě komunální zdroje, na druhém pak rybníky – je to v jednání.  

Pan V. Říha informoval o projektu snížení obsahu vstupu fosforu do Jordánu a také o projektech v 

obcích Borotín a Chotoviny. 

Paní H. Zahradníková konstatovala, že by nebyl problém, aby město Tábor též napsalo připomínky. 



Paní H. Šťastná předala informace od rybářů – jsou ochotní snížit intenzitu chovu v případě 

dostatečných finančních kompenzací za ekonomickou újmu a po předložení exaktních důkazů 

negativního dopadu produkčního rybářství na znečišťování rybniční vody fosforem. 

 

Návrh usnesení 
Aktuální informace o plánování v oblasti vod 
U s n e s e n í č. 2/2021/ZV-3 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 

aktuální informace o plánování v oblasti vod. 

Hlasování 12/0/0 

4) Informace o plnění cílů projektů JčK se společnostmi ASEKOL a ELEKTROWIN za rok 

2020 a smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektech sběru použitých 

elektrozařízení na rok 2021  

Paní Ing. Hana Pacáková představila projekty. Cílem spolupráce JčK s kolektivními systémy ASEKOL 

a ELEKTROWIN je zkvalitnění informovanosti obyvatel Jihočeského kraje při nakládání s použitými 

elektrozařízeními a přispět k naplnění příslušných ustanovení zákona o odpadech, strategických cílů a 

opatření stanovených v Plánu odpadového hospodářství včetně zajištění limitů zpětného odběru 

elektrozařízení. 

 

Návrh usnesení 
Informace o plnění cílů projektů JčK se společnostmi ASEKOL a ELEKTROWIN za rok 2020 a 
smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektech sběru použitých elektrozařízení na 
rok 2021 
U s n e s e n í č. 3/2021/ZV-3 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 

informaci o splnění cílů projektů ASEKOL a ELEKTROWIN za rok 2020 a uzavření Smluv o partnerství 

a vzájemné spolupráci na projektech s kolektivními systémy ASEKOL a ELEKTROVIN na rok 2021 

včetně smluv o partnerství a vzájemné spolupráci na projektech sběru použitých elektrozařízení na rok 

2021. 

Hlasování 12/0/0 

 

5) Návrh Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na období 

2021-2030  

Pan RNDr. Kulich za zpracovatele představil zpracovaný návrh koncepce, nyní by měla být projednána 

a připomínkována orgány kraje. Poukázal zvláště na dlouhodobou spolupráci JČK s EVVO, kde 

identifikoval jako jednu ze silných stránek krajskou síť EVVO (podobná síť je jen ve Zlínském kraji); též 

ocenil nakládání s odpady. Určité rezervy potom jsou v propojenosti s obcemi a městy či s akademickou 

sférou. Poukázal na klíčovou roli koordinační skupiny EVVO, která by měla být obnovena. 

V diskusi paní H. Šťastná položila otázku ohledně potřeby navyšovat na aktivitu finance. Uvedla, že 

pokud v dnešní době potřebují mít jistotu udržitelných příjmů především podnikatelé, kteří platí daně, ze 

kterých se pak neziskové organizace provozující EVVO platí. V souvislosti s environmentálním 

vzděláváním též poukázala na nevhodnou propagaci v ČT Déčku, kde byli v dětském pořadu o životním 

prostředí zemědělci označeni jako šiřitelé jedů a negativni monstra co ničí přírodu – doufá proto, aby se 

to nezvrhlo v nějakou indoktrinaci dětí proti zemědělcům. 

Pan Zdeněk Mráz jako zemědělec a myslivec vyjádřil obavu, zda se v rámci vzdělávání poukáže 

konkrétně též na pozitivní aspekty zemědělství a nejen ochrany přírody. Též vznesl dotaz na to, zda 

environmentální výuka nepovede k omezení ostatních předmětů, zda a jak za to budou učitelé 

odměněni a kolik stálo vypracování tohoto návrhu. Pan J. Kulich poukázal na výbornou zkušenost se 



spoluprací kraje a firem odpadového hospodářství ohledně odpadové osvěty a vyjádřil ambici něčeho 

podobného v oblasti lesnictví a dalších oborů pracujících s přírodními zdroji. Dále konstatoval, že 

environmentální výchova nemá za cíl vytlačovat další předměty, spíše být takovou průřezovou součástí 

studia. Koordinátor environmentální výchovy (pokud je na škole ustanoven) pak za to dostává odměnu, 

13. platovou třídu, ne všude však jsou stanoveni. Cena zakázky byla mezi 100-150 tis. korun.  

  Paní Kovářová koncepci ocenila a konstatovala, že environmentální výchova není zaměřená proti 

zemědělství, tématem jsou například zelenější města a další. 

Pan D. Leština položil otázku, co je nadstavba a co je základ ve vzdělávání. Starost o životní prostředí 

by podle něj měla být základem a ne nadstavbou. Vznesl též dotaz k ČT – bylo to něco, co se týkalo 

JČK? Paní H. Šťastná odpověděla, že to byl příklad špatné zkušenosti s environmentální výchovou. D. 

Leština dále konstatoval, že máme 8 středních škol zemědělských a de facto 2 zemědělské fakulty, není 

to podle něj zanedbáváno – na to odpověděla paní H. Šťastná, že před revolucí to bylo celkem 20 škol, 

takže tu zjevný posun je. 

Pan F. Talíř upozornil na to, že je důležité ty světy propojovat, aby se neodklonila teorie a praxe, zvláště 

pro děti z měst je to významné, u nás třeba prostřednictvím krajského školního hospodářství. 

Pan J. Strachota vyjádřil na základě příkladu svého kamaráda obavu, aby výchova dětí nevedla 

k udávání jejich rodičů a omezování prostoru působení podnikatelů. 

Paní H. Šťastná poukázala na to, že nejdřív bychom měli mít dobré základní, nikoliv ideologické, 

vzdělání a vědět, o čem hovoříme – ovšem i nadstavba je podle ní v dnešní globální době potřebná. 

Hlavním zdrojem EVVO vzdělávání by pro mladou generaci měla být rodina. 

Podle pana J. Kulicha je tam velký důraz na učení světem, venku, není to tak, že by bylo třeba nahradit 

výuku matematiky výukou životního prostředí. 

Pan J. Strachota vyjádřil názor, že úroveň vzdělání je mizerná: pokvete řepka, když se zeptáte dětí, co 

to je, tak vám řeknou babiš, ale že řepka má plno dobrých vlastností, to už neví. 

 

Návrh usnesení 
Návrh Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na období 2021-2030 
U s n e s e n í č. 4/2021/ZV-3 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
Návrh Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na období 2021 až 2030;  
II. souhlasí s možností návrh připomínkovat elektronickou formou do 26. 4. 2021 (připomínky může 
zasílat každý člen výboru individuálně na adresu: karin.richterova@ekologickavychova.cz).   

Hlasování 12/0/0 

 

6) Různé. 

Na základě předběžného jednání paní H. Šťastné přišel návrh od teplárny ČB, že bychom se 10. května 

sešli fyzicky v teplárně, bude ještě potvrzeno. 

 

Jednání skončilo ve 14:30 

 

 Ing. Hana Šťastná 

 předsedkyně výboru 

 

 

Na vědomí: samospráva, ředitel KÚ, Ing. Z. Pandulová 

mailto:karin.richterova@ekologickavychova.cz

