
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 15. 2. 2022           

 

ZÁPIS 

č. 10 

ze zasedání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí  
Zastupitelstva Jihočeského kraje, 

 které se uskutečnilo  

 
 v pondělí dne 14. 2. 2022 od 13:00 hodin 

 

online prostřednictvím aplikace MS Teams 

 

 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. Hana Šťastná, Zdeněk Mráz, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Dan 

Leština, Stanislav Hlava, Václav Vostradovský, Ing. Marie Buzková, Jana 
Drobilová Holcová, Mgr. Libor Moravec, Ing. Jitka Šebelková, 

Omluveni:  RNDr. Ing. Vladimír Říha CSc., Mgr. Filip Mencl, Ing. Jiří Strachota 
 

1) Zahájení zasedání  

Paní předsedkyně Ing.  H. Šťastná přivítala přítomné a poděkovala za účast, přítomno bylo deset členů 

výboru, tři se omluvili, výbor byl usnášeníschopný. Přednesla též návrh na zorganizování příštího 

zasedání formou výjezdního zasedání – čas a místo bude upřesněno. 

 Následně nechala schválit program v navrženém znění: 

1) Zahájení zasedání (předsedkyně Ing. Hana Šťastná) 

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

410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ - 1. 

část (Ing. Monika Wögebauerová) 

3) Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 

129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 

(Ing. Monika Wögebauerová) 

4) Výkup pozemku v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky (Ing. Zdeněk Klimeš) 

5) Stav administrace finančních příspěvků na hospodaření v lesích (Ing. Jiří Roubík) 

6) Volba místopředsedy výboru (předsedkyně Ing. Hana Šťastná)  

7) Různé 

 

 

 

 

 



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

129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací III“ - 1. část  

Ing. Monika Wögebauerová uvedla problematiku – jedná se o tři akce: 

1. Město Mirotice – výstavba vodovodu pro místní části Jarotice, Bořice, 

Strážovice a Radobytce v délce cca 5 932 m. 

2. Obec Pištín – jedná se o výstavbu vodovodu do místní části Zálužice 

v délce cca 2 347 m. 

3. Obec Jílovice – jde o výstavbu vodovodu do místních částí Lipnice, 

Kramolín a Jílovice nádraží v délce cca 12 970 m. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto bylo přijato následující usnesení: 

 

U s n e s e n í č. 1/2022/ZV-10 
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o dotace ve výši 3 862 800,00 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“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit 
1. dotaci ve výši 1 489 700,00 Kč na kofinancování akce „Skupinový vodovod Miroticko“ pro město 
Mirotice, Náměstí Mikoláše Alče 18, 398 01 Mirotice, IČO 00249840, 
2. dotaci ve výši 620 500,00 Kč na kofinancování akce „Pištín – vodovod Zálužice“ pro obec Pištín, 
Pištín 33, 373 46 Pištín, IČO 00581844, 
3. dotaci ve výši 1 752 600,00 Kč na kofinancování akce „Jílovice – vodovod Lipnice, Kramolín, 
Jílovice nádraží – RVS“ pro obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice, IČO 00245038, 
4. smlouvu 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    

 

3) Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu 

MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací II“  

Opět uvedla paní Ing. Monika Wögebauerová, jedná se o prodloužení termínu realizace akce. V diskusi 

upraveno znění navrženého usnesení, následně hlasováno: 

U s n e s e n í č. 2/2022/ZV-10 

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost příjemce dotace obce Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice, IČO 00250121, 
o prodloužení termínu realizace akce „Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v obci Smetanova 
Lhota“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace akce „Rozšíření splaškové gravitační 
kanalizace v obci Smetanova Lhota“, příjemce dotace obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 
398 04 Čimelice, IČO 00250121, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora 
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 12. 2022. 

 

Hlasování 10/0/0 

 



4) Výkup pozemku v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky 

Bod uvedl pan vedoucí Ing. Z. Klimeš – byť se jedná o primárně majetkový bod, přišlo mu vhodné zařadit 

ho též na jednání ZV. Následně krátce popsal historii, pozemek označil za důležitý z hlediska realizace 

připravovaného projektu OPŽP – II. etapy realizace revitalizace Vávrovských rybníků, který je ve finální 

fázi projektové a inženýrské přípravy. Jedná se o pozemek parc. č. 385/12 v k.ú. České Vrbné, druh 

pozemku ostatní plocha o výměře 5 086 m2. 

V rámci diskuse konstatoval D. Leština, že bude hlasovat pro, podporuje výkup pozemků a chce poprosit 

o aktuálnější informace k projektu, o který jde – ptá se proč se to zrovna kupuje, a ne půjčuje jako 

některé pozemky v okolí. Z. Klimeš odpověděl, že podrobnější informace budou výboru prezentovány 

po dokončení projektových prací. Projekt vychází z projektového záměru, který už byl prezentován na 

výboru a komisi ŽP města České Budějovice. Dále nabídl například venkovní pochůzku s komentářem 

přímo v daném území. Co se výkupu týká, je to proto, že někteří vlastníci nechtěli půjčovat či prodávat. 

Vlastnictví pozemku je samozřejmě nejbezpečnější a nejefektivnější metoda pro realizaci opatření. 

D. Leština vyjádřil přání, zda by případně bylo možné do projektu ještě promluvit. Z. Klimeš poukázal 

na to, že projekt byl zveřejněn na webu, ve výboru i v komisi, že při přípravě se spolupracuje s Akademií 

věd, s Agenturou pro ochrany přírody a krajiny a dalšími specialisty; vedly se velké diskuse o tom, jak 

odbahnit rybník, kolik toho odlesnit kvůli motýlům a kolik ne, v této fázi je to na mnoha místech 

diskutováno a projednáváno. Dále odkázal členy výboru na webové stránky: 

 https://zp.kraj-jihocesky.cz/_files/f615/files/koncepce/vrbenske_rybniky/vrbenaky.pdf 

H. Šťastná poděkovala za vstřícnost odboru a odkázala na něj. D. Leština odpověděl, že bude rád za 

větší podrobnosti. 

U s n e s e n í č. 3/2022/ZV-10 

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
informaci o procesu výkupu a výpůjčky pozemků Jihočeským krajem v PR Vrbenské rybníky pro 
realizaci připravovaného projektu; 
II. doporučuje 
ZK schválit výkup pozemku parc. č. 385/12 v k.ú. České Vrbné, ostatní plocha o výměře 5 086 m2. 

Hlasování 10/0/0 

 

5) Stav administrace finančních příspěvků na hospodaření v lesích  

Bod uvedla paní předsedkyně, situaci popsal pan Ing. J. Roubík: všechny žádosti dle Nařízení vlády 

30/2014 Sb. byly odeslány k vyplacení na ministerstvo zemědělství, které vyplatí tyto žádosti až po 

ukončení rozpočtového provizoria. O dalších přibližně 1000 žádostech došlých v období 7-12/2021 bude 

rozhodnuto v první půlce roku 2022. Vždy se čeká na pokyn MZe o rozhodování, který přichází obvykle 

na konci dubna nebo začátku května. Na zpracování žádostí na „kůrovce“ máme dle zásad daný termín 

do konce roku 2022. Nyní je rozhodnuta přibližně ½ žádostí. Vzhledem k celkovému množství žádostí 

na „kůrovce“ předpokládáme jejich zpracování cca ve třetím čtvrtletí roku 2022.  

Program Adaptace na klimatickou změnu – svého druhu je přelomový, ale ne všichni na něj dosáhnou. 

Program je určený pro soukromé i státní vlastníky lesů do roku 2026. Od 3.2. jde podávat ohlášení. 

Datum doručení ohlášení je důležité pro výpočet výše potenciálního příspěvku. Když někdo bude dlouho 

otálet, přichází o potenciální finance. Bez podaného ohlášení žadatele nelze vstoupit do programu a 

následně žádat o finanční příspěvek.  

Vlastník musí při provádění obnovy nebo těžby splnit zadané podmínky programu. Nyní se to svým 

způsobem usazuje, finální verze přišla teprve před několika dny. 

Příjem žádostí o příspěvek za rok 2022 proběhne od 1. 3. do 31. 5. 2023. 

D. Leština se zeptal na podmínky, zda je to závazek? J. Roubík odpověděl, že nikoliv závazek, ale 

příspěvek bude vyplácen na základě evidence toho, co žadatel skutečně provedl. Žadatel pak obdrží 

příspěvek na celou výměru svého majetku za rok, kdy vykonával tyto činnosti. Majitelé pod 0,65 ha se 

https://zp.kraj-jihocesky.cz/_files/f615/files/koncepce/vrbenske_rybniky/vrbenaky.pdf


do programu nedostanou, protože požadovaný příspěvek bude pod 1000 Kč. Ale tito žadatelé však stále 

mohou žádat v jiných programech. 

H. Šťastná se zeptala, kolik žadatelů nyní již podalo ohlášení? J. Roubík odhadl zhruba 150, ohledně 

struktury to vypadá tak, že velcí žadatelé to využili maximálně a posílali to datovými schránkami, aby 

ohlášení přišlo co nejdříve. 

D. Leština označil nový princip nad zákonná ustanovení jako dobrý, je podle něj otázka časového 

omezení žádostí. 

V průběhu projednávání bodu se z technických důvodů odpojila paní Jana Drobilová Holcová. 

U s n e s e n í č. 4/2022/ZV-10 

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
zprávu o stavu administrace finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 

Hlasování 9/0/0  

6) Volba místopředsedy výboru  

Bod byl zařazen na základě změny jednacího řádu výborů zastupitelstva, který nově stanovuje též funkci 

místopředsedy. Paní předsedkyně H. Šťastná bod krátce uvedla a navrhla pana Zdeňka Mráze coby 

dlouholetého předsedu výboru se zkušeností s jeho vedením. 

V následné diskusi navrhla paní V. Kovářová pana D. Leštinu, který s návrhem souhlasil, konstatoval 

připravenost pomoci s přípravou jednání, třeba i s plánem práce výboru. H. Šťastná přislíbila předložit 

návrh plánu práce výboru ke schválení na dalším jednání výboru. 

Z. Mráz konstatoval, že je schopen a ochoten funkci vykonávat, nabízí svou zkušenost. Následně bylo 

hlasováno o obou kandidátech, přičemž pro pana Leštinu hlasování dopadlo takto: 1 pro / 1 proti / 6 se 

zdrželo, a pro pana Mráze takto: 7 pro / 0 proti / 2 se zdrželi 

U s n e s e n í č. 5/2022/ZV-10 

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
navrhuje 
zastupitelstvu Jihočeského kraje zvolit místopředsedou Výboru pro venkov, zemědělství a životní 
prostředí pana Zdeňka Mráze. 

Hlasování 7/0/2  

Paní H. Šťastná konstatovala úkol pro nového místopředsedu – vymyslet výjezdní zasedání na 

Třeboňsko. Z. Mráz odpověděl, že má nějaké nápady, program připraví a představí; můžou se projednat 

a představit všechny projekty. 

 

7) Různé 

Další zasedání bude výjezdní – 21. 3. 2022, v 13:00; následující zasedání po tomto by bylo výjezdní na 

Třeboňsko. 

  

 

 

Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník   

 

 

Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV  


