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

V Českých Budějovicích dne 6. 6. 2022

Z Á P I S č. 14
z jednání Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje,
které se konalo
v pondělí dne 6. 6. 2022 od 13:00 hodin
v budově
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
v zasedací místnosti Secese, č. dv. 3.076
Přítomni:
Členové výboru:

Ing. Hana Šťastná, Ing. Marie Buzková, Stanislav Hlava, Jana Drobilová
Holcová, Mgr. Filip Mencl, Zdeněk Mráz, RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc., Ing.
Jiří Strachota, Ing. Jitka Šebelková, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Libor
Moravec, Mgr. Dan Leština
Omluveni:
Václav Vostradovský
Hosté za KÚ JčK:
Ing. Zdeněk Klimeš
Hosté za samosprávu: Mgr. František Talíř
Hosté ostatní:

Pavla Setničková, Vladislav Smolka

Začátek jednání:

13.00 hodin.

Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomných bylo dvanáct členů,výbor byl
usnášeníschopný.
Program jednání
1) Vystoupení zástupců petentů ze spolku Lipensko pro život
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“ - 4.
část
3) Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 7.12.2021
do 6.6.2022
4) Různé
Program jednání byl všemi členy schválen.
1) Vystoupení zástupců petentů ze spolku Lipensko pro život
Paní předsedkyně přivítala zástupce spolku Lipensko pro život, paní P. Setničkovou a pana V. Smolka,
a dala jim prostor pro prezentaci. Podle petentů petici podepsalo okolo 3000 lidí, 1500 z JČK, většina
z nich z oblasti Lipenska. Z historického hlediska podle petentů v r. 1992 vláda rozhodla o zastavění
levého břehu Lipenska, ovšem tehdy nemohla vědět o klimatické změně. Současný stav tak je takový,
že od května do listopadu hladina kvete a je zelená. Podali zprávu též o tom, že spolupracují
s hydrogeology, od roku 2006 se zhoršuje voda v Lipně – dávají to v souvislosti s rozšířením zástavby.
Důvodem je to, že je tam hodně fosforu, hlavně z čističek, které i přes schopnost odbourávat ho tam
pouštějí – ročně cca tuna fosforu do Lipna. Směrem ke kraji navrhují zavést čističky, které umí odbourat
fosfor. Jako problém vnímají velké resorty – Hluštice, Kovářov, Lakeside… projekty, které jsou
napojovány na standardní čističky bez protifosforové technologie.
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K jednotlivým výhradám – pan V. Smolka konstatoval, že argument starostů, že to znečišťují chataři,
není relevantní, protože neproběhl kvalitní výzkum. Následně dodal, že oni jako spolek jsou proti
výstavbě a proti fragmentaci krajiny a ničení břehových porostů, které umí fosfor odbourávat.
H. Šťastná odpověděla, že pokud jsou nespokojení místní občané, můžou zvolit jiné zastupitele –
zastupitelé jako takoví mají primární právo reprezentovat občany a schvalovat územní plán obce. F.
Talíř poukázal na územní studii, která má určit směr, a která se stane součástí ZÚR; ale jako kraj
nemáme kompetenci o tom rozhodovat.
D. Leština odpověděl, že se můžeme bavit, zda tam není ohrožen zájem nadmístního významu, potom
by tam kraj zasahovat mohl. Pan Mgr. F. Mencl konstatoval, že nestojí o to, aby byla prováděna revize
územních plánů obcí z krajské úrovně.
V. Smolka podal pohled trvale žijícího obyvatele, občana Frymburku, kdy zaznamenává dvě formy
turistiky, ale výhrady má zejména proti velkoplošným izolovaným resortům, které podle něj místním nic
nepřináší.
H. Šťastná je ráda za informace, je však třeba se na to dívat i ze druhého hlediska – kdo zaplatí zmařené
investice? Dále vyjádřila přesvědčení, že nejlepším správcem je soukromník, s tím nesouhlasila paní
Ing. arch. V. Kovářová a konstatovala, že Lipno je nadmístního významu, a proto ho má kraj chránit.
Pan D. Leština doplnil, že ZV je poradní orgán zastupitelstva, a zastupitelstvo může úkolovat Radu
kraje.
Pan dr. V. Říha poukázal na to, že fosfor je z hlediska sinic významný, a vznesl otázku, zda je tam
možnost přírodních čističek? Na to odpověděl pan Mráz, že tam na to není úplně místo.
V. Smolka vyjádřil názor, že turistika je zranitelné odvětví a že se obec měla zaměřit jiným směrem
průmyslu.
Pan Ing. Z. Klimeš okomentoval situaci z odborného hlediska a poukázal na to, že kraj může pomoct
zaplatit různé věci a studie, které můžou pomoct celé situaci s fosforem. V. Říha zmínil příklad Tábora.
D. Leština vznesl dotaz na možnosti kraje v územním plánování. Na to pan Z. Klimeš zareagoval, že
ZÚRka je velký územní plán, neřeší detaily a konkrétní ČOVky; máme v tomto akorát dotační program.
Poukázal také na to, že zde by byla eventuálně na místě legislativní aktivita vlády.
Ing. J. Strachota poukázal na rozměr daňové výtěžnosti – jediná cesta pro obce je příjem z daně
z nemovitosti, který by též neměl být zanedbán.
H. Šťastná poděkovala za představení petice a zdůraznila též možnost oslovit poslance v parlamentu.
Zástupci petentů přislíbili zaslat podklady.
U s n e s e n í č. 12/2022/ZV-14
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci zástupců spolku Lipensko pro život.
Hlasování 12/0/0
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“ - 4. část
Bod krátce uvedla paní předsedkyně, doplnil ji pan Z. Klimeš. Dle rozhodnutí č.j. MZE-20406/202215131 vydaného dne 07. 04. 2022 činí souhrn finančních zdrojů projektu 6 185 000,00 Kč, z čehož
dotace ze státního rozpočtu činí 4 330 000,00 Kč a vlastní podíl obce je 1 855 000,00 Kč, což je pro
rozpočet dané obce velmi významná částka. Z tohoto důvodu požádala obec Plav o finanční podporu
na danou akci také Jihočeský kraj. Na základě těchto informací lze doporučit poskytnutí podpory pro
tuto obec 10% kofinancováním z celkové částky tak, jako u ostatních žadatelů v minulých letech. Tedy
poskytnout obci 10% kofinancováním dotaci ve výši 618 500,00 Kč, v rámci programu MZe.
Předpokládaný termín realizace akce je 31. 05. 2023. Jedná se o zvýšení kapacity ČOV z původních
250 EO na 500 EO osazením nového monobloku druhé čistící linky (čerpací jímka, mechanické
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předčištění – denitrifikace, nitrifikace – jemnobublinná aerace, dosazovací nádrž, kalová jímka, měrný
žlab se snímačem hladiny).
U s n e s e n í č. 13/2022/ZV-14
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost o dotaci ve výši 618 500,00 Kč na kofinancování akce 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 618 500,00 Kč na kofinancování akce „Zvýšení kapacity ČOV Plav“ pro obec Plav,
Plav 57, 370 07 Plav, IČO 00581861,
2. 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 12/0/0

3) Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od
7.12.2021 do 6.6.2022
Zpráva byla zpracována za uplynulý půlrok včetně dnešního zasedání, bude předložena na jednání
zastupitelstva kraje.
U s n e s e n í č. 14/2022/ZV-14
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
a souhlasí s předloženou Zprávou o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí
Zastupitelstva Jihočeského kraje za období od 7. 12. 2021 do 6. 6. 2022.
Hlasování 12/0/0

4) Různé
Jednání na Krajském úřadě skončilo ve 14:08 hod. Ing. Hana Šťastná poděkovala všem přítomným
členům a ukončila jednání.
Další zasedání zemědělského výboru se uskuteční podle termínu zasedání zastupitelstva v září,
pozvánka bude včas zaslána.

Zapsal:

Mgr. Jan Martínek, tajemník

Ověřila:

Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV
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