
ZÁPIS 
 

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 14. 6. 2021           

 
Z Á P I S č. 5 

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

které se konalo 
 

 
 v pondělí dne 14. 6. 2021 od 13:00 hodin 

 
Zasedací místnost OZZL, č. 208, B. Němcové 49/3, České Budějovice 

 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Zdeněk Mráz, RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc., Ing. Jitka 

Šebelková, Mgr. Libor Moravec, Mgr. Dan Leština, Stanislav Hlava, Mgr. Filip 
Mencl, Jana Drobilová Holcová, Ing. Marie Buzková, Ing. Jiří Strachota 

Omluveni: Václav Vostradovský, Ing. arch. Veronika Kovářová 
Hosté: Mgr. František Talíř, Ing. Monika Wögebauerová, Ing. Jiří Roubík, Ing. Hana 

Pacáková, Ing. Milan Vlášek, Ing. Libuše Jozková 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 

1) Zahájení zasedání  

Paní předsedkyně zahájila jednání, představila program a přivítala hosty. Celkem přítomno 11 členů, 

výbor byl usnášeníschopný. Navržený program: 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná) 

2) Zpráva o činnosti výboru za uplynulé období (Ing. H. Šťastná) 

3) Dohoda o spolupráci na projektu „Intenzifikace odděl. sběru a zajištění recyklace využitelných 

složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v jihočeském kraji“ v roce 2021 (Ing. 

Hana Pacáková) 

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

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

2021 – 3. část (Ing. Monika Wögebauerová) 

5) Zpráva o dotačním titulu Zřizování nových oplocenek“ (Ing. Jiří Roubík) 

6) Návrh na účast v projektu "LIFE RIVER CONTINUUM" v pozici přidruženého příjemce a jeho 

financování z rozpočtu Jihočeského kraje (Ing. Zdeněk Klimeš, Bc. Ivana Randáková) 

7) Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na 

období 2021 – 2030 (Ing. Libuše Jozková) 

8) Různé 

byl schválen. 

2) Zpráva o činnosti výboru za uplynulé období  



Paní předsedkyně představila materiál, pan D. Leština připomněl drobnou technickou úpravu. 

Návrh usnesení 

Zpráva o činnosti výboru za uplynulé období 
U s n e s e n í  č. 1/2021/ZV-5 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 

zprávu o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
za období od 3. 12. 2020 do 14. 6. 2021. 

Hlasování 11/0/0 

 

3) Dohoda o spolupráci na projektu „Intenzifikace odděl. sběru a zajištění recyklace 

využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v jihočeském 

kraji“ v roce 2021 

Dohodu představila paní Ing. H. Pacáková. Od roku 2004 každoročně uzavírána dohoda, každý rok 

vyhodnoceno – za minulý rok splněno, některé aktivity ohroženy – např. nemohly probíhat exkurze škol 

a velké semináře – místo toho se vyrobily roušky pro dětské domovy a reklamní kapesníčky do 

mateřských škol s informacemi o třídění. Pro rok 2020 tedy byl projekt naplněn. Pro rok 2021 byla 

uzavřena smlouva, před podpisem pana hejtmana – výše opět stejná. Ze strany EKO-KOMu ponížení 

prostředků na 2 557 940 Kč. Předpokládané aktivity – znovu exkurze pro školy; divadlo Karlovarského 

kraje a pohádka pro podporu třídění do školek – velká poptávka; semináře, které se snad podaří 

zrealizovat. Rada 3. 6. návrh schválila jednomyslně. 

Pan D. Leština se zeptal na některé zakázky z oblasti PR, které byly zadány přímo konkrétnímu řešiteli 

(společnost Markend) s odvoláním na kritický rok, bude to opět zadáno takto? Paní H. Pacáková 

poukázala na dlouhodobou spolupráci (mají data i z minulosti, mohou navazovat a rozvíjet založené 

webovky). Pan D. Leština dále poukázal na to, že je to projekt podporující edukaci o třídění, jak do toho 

ale zapadá propagace ZEVO? Paní H. Pacáková: teprve to, co po vytřídění zbyde, půjde do ZEVO, 

není to myšleno jako upřednostnění ZEVO. 

Pan D. Leština vznesl dotaz, proč se nezapojila minulý rok ZOO Ohrada? Paní H. Pacáková 

odpověděla, že nebyl zájem z jejich strany, ekonomicky pro ně nebylo zajímavé. 

Pan L. Moravec položil otázku proč nezapojíme naše divadla nebo instituce, proč zrovna Karlovarské? 

Paní H. Pacáková vysvětlila, že mají pohádku dlouhodobě připravenu, není důvod to měnit. 

Návrh usnesení 

Dohoda o spolupráci na projektu „Intenzifikace odděl. sběru a zajištění recyklace využitelných 
složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v jihočeském kraji“ v roce 2021 
U s n e s e n í  č. 2/2021/ZV-5 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 

informaci o splnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění recyklace využitelných 
složek komunálních odpadů včetně   jejich   obalové   složky v   Jihočeském kraji“ dle Dohody o 
spolupráci    č. OSON/OZZL/058/20 v rozsahu  přílohy č. 1 se společností EKO-KOM a. s., Na Pankráci 
1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 251 34 701 za rok 2020 a uzavření Dohody o spolupráci při řešení 
projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění recyklace využitelných složek komunálních odpadů 
včetně jejich obalové složky v Jihočeském kraji“ v rozsahu přílohy č. 1 pro rok 2021.   

Hlasování 11/0/0 

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

129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací“ pro rok 2021 – 3. část  

Paní předsedkyně H. Šťastná představila projekt. 

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“ pro rok 
2021 – 3. část 
U s n e s e n í  č. 3/2021/ZV-5 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 

žádosti o dotace ve výši 2 740 300,00,00 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 701 100,00 Kč na kofinancování akce „Lčovice – ČOV a dostavba kanalizace“ pro 

obec Lčovice, Lčovice 64, 384 81 Lčovice, IČO 00583324, 

2. dotaci ve výši 841 700,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV Kostelec“ pro město Hluboká 

nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244899, 

3. dotaci ve výši 1 197 500,00 Kč na kofinancování akce „Komárov – Kanalizace a ČOV“ pro obec 

Komárov, Komárov 32, 392 01 Komárov, IČO 00512681, 

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 

 

5) Zpráva o dotačním titulu Zřizování nových oplocenek“  

Pan J. Roubík představil materiál.  

Pan L. Moravec pomáhal několika menším vlastníkům, byli naprosto spokojení tím, jak to tady na kraji 

probíhalo. Pan S. Hlava poukázal na to, že až 90% žadatelů není s to si s tím řádně poradit. Paní H. 

Šťastná vysvětlila, že Rada schválila žadatele a my budeme doporučovat obce. Pan D. Leština vítá, že 

titul bude zrušený, chce se optat jaké jsou plány do budoucna? Pan F. Talíř odpověděl, že během léta 

se k novým dotačním titulům sejde Rada a prodiskutuje všechny dotační programy tak, aby byly 

nastaveny smysluplně. 

Návrh usnesení 

Zpráva o dotačním titulu Zřizování nových oplocenek 
U s n e s e n í  č. 4/2021/ZV-5 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek 
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 k materiálu v celkové výši 2 608 780,- Kč (projednáno Radou JK 
dne 10. 6. 2020); 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje 
Zřizování nových oplocenek žadatelům uvedeným v příloze č. 2 k materiálu v celkové výši 1 175 320,- 
Kč; 

Hlasování 11/0/0 

 

6) Návrh na účast v projektu "LIFE RIVER CONTINUUM" v pozici přidruženého příjemce a 

jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 

Z důvodu pracovní cesty předkladatelů prezentuje Ing. M. Vlášek. Projekt je schvalován přímo 

Evropskou komisí, v tomto případě bychom byli jako přidružení příjemci. Jedná se o obnovu a posílení 

biodiverzity lokalit. Hlavním koordinujícím partnerem je REVITA.CZ – Strakonice. Kraj by to stálo 6 mil. 

+ rezerva 1 mil. (na kurzové pohyby vůči EUR). 



Pan F. Talíř doplnil, že stejně bychom museli řešit management těch lokalit, je rád za proaktivní přístup 

odboru OZZL, je to též prestižní záležitost. 

Paní H. Šťastná se zeptala na spolupráci s MŽP? Pan M. Vlášek odpověděl, že úspěšné projekty jsou 

každoročně podpořeny i od ministerstva, náš projekt postoupil do druhého kola. 

Pan D. Leština ze dotázal, zda by bylo možno v materiálu rozlišit, co z toho se týká Jihočeského kraje 

– ne vše je u nás. Pan M. Vlášek konstatoval, že u nás je to zaměřeno na podporu perlorodek a boj s 

invazními druhy – netýkavka a křídlatka; je tu už nějaká zkušenost, která se bude aplikovat na 

jmenované toky. Dodal, že minimálně jednou ročně přijede někdo z Evropské komise a kontroluje nejen 

papíry, ale i v terénu. 

Návrh usnesení 

Návrh na účast v projektu "LIFE RIVER CONTINUUM" v pozici přidruženého příjemce a jeho 
financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
U s n e s e n í  č. 5/2021/ZV-5 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „LIFE RIVER CONTINUUM – Implementace nových postupů ochrany přírody 
ke zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA 2000“ z komunitárního 
programu LIFE s celkovými způsobilými výdaji podílu Jihočeského kraje ve výši 15 000 000,- Kč; 
2. kofinancování projektu „LIFE RIVER CONTINUUM – Implementace nových postupů ochrany 
přírody ke zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA 2000“ z rozpočtu 
Jihočeského kraje ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů podílu Jihočeského kraje, tj. 6 000 000,-
Kč, s podmínkou přidělení dotace z programu LIFE a s čerpáním na základě formuláře evropského 
projektu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu; 
3. předfinancování projektu „LIFE RIVER CONTINUUM – Implementace nových postupů ochrany 
přírody ke zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA 2000“ z rozpočtu 
Jihočeského kraje ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů podílu Jihočeského kraje, tj. 3 000 000,- 
Kč s podmínkou přidělení dotace z programu LIFE a s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu; 
2. financování nezpůsobilých výdajů projektu „LIFE RIVER CONTINUUM – Implementace nových 
postupů ochrany přírody ke zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA 
2000“ Jihočeským krajem ve výši max. 1 000 000,- Kč s podmínkou přidělení dotace   
z programu LIFE a s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu. 
 
Hlasování 11/0/0 

 

7) Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje 

na období 2021 – 2030  

Na jednom z předešlých zasedání ZV (19.4.) představena panem doktorem Kulichem – nyní představuje 

paní L. Jozková. Zpracovatel připomínky vyhodnotil a zapracoval do materiálu. Kulaté stoly žel kvůli 

COVIDu nemohly proběhnout. Materiál prošel Radou dne 3. 6. 2021. Paní H. Šťastná konstatovala, že 

materiál nepodpoří, nesouhlasí s tím. Pan Z. Mráz konstatoval, že když to takhle půjde dál, tak to bude 

zlý, ve školkách se učí hlouposti a děti se vedou k tomu, že vše vzniká ke Kauflandu; tyhle výchovy 

spějí k tomu, že vše jde do záhuby. 

Pan J. Strachota podotkl, že příroda se obnovuje rychle, bez naší pomoci, ekonomický význam je jen 

ve smrku, on sám že sází stromky pro budoucí generace.  

Paní H. Šťastná konstatovala, že je to velmi plytký materiál, čím dál tím větší indoktrinace dětí. 

Zemědělci jsou podle ní dnes ve špatné pozici, ČT v tom dělá kampaň proti nim. F. Talíř řekl, že nic ho 

tam neznepokojilo, měly by se obnovit DP na enviro vzdělávání – třeba děti v Dačicích v rámci toho 

mohly jet na týden přímo do přírody se na vše podívat. 

Pan S. Hlava poukázal na to, že je tam spousta peněz, ale nemá to moc koncepci – Vimperské lesy 

říkají dětem, jak je dobře že se sázejí lesy, a pak se dozví od NP Šumava, že kůrovec se nekácí a je to 

lékař lesa. 



Pan D. Leština řekl, že by bylo dobré příště dodat nějaké srovnání dokumentu před a po, za něj s tím 

nemá problém; možnost výjezdů by byla dobrá; věnuje se odborně obnově pralesů na Borneu – za rok 

toho vyroste hodně x ovšem jakmile se jednou pokácí pětisetletý strom, tak se jen tak neobnoví, je to 

obecně složitější. 

Pan V. Říha dodal, že byl též v Amazonii – jak se jednou vykácí ty stromy, naroste tam druhotný les, 

který už není tak kvalitní, problém jsou hodně plantáže – nedá se tam taky tak snadno dodávat živiny, 

po využití to zaroste tou druhotnou vegetací. Dále poukázal na nastavený kurz CHKO Šumava – oni 

dovolují střílet jelení zvěř, ale tu dančí nechávají jako potravu predátorům; uzpůsobují les tak, aby tam 

byla přirozená obnova, náročnější na těžbu, ale ušetří se na plantážích. 

Pan F. Talíř informoval o klášteře ve Schläglu jako vzoru lesního hospodářství. 

Návrh usnesení 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 
2021 – 2030 
U s n e s e n í  č. 6/2021/ZV-5 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na období 2021 až 2030;  
 
Hlasování 11/0/0 
 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na 
období 2021 až 2030.   
 
Hlasování 4/3/4 – nebylo přijato usnesení 

 

 

8) Různé 

Pan S. Hlava navrhuje na září výjezdní zasedání na Šumavě. Dohodnuto 6. září jako jednání 

„kancelářní“, říjen potom jako výjezdní. 

 

Konec zasedání 14:25 

 

 

  

 Ing. Hana Šťastná 

 předsedkyně výboru 

 

 

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


