
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 10. 5. 2021           

 
Z Á P I S č. 4 

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

které se konalo 
 

v pondělí dne 10. 5. 2021 od 13:00 hodin 
 

v budově Teplárny České Budějovice a.s., 
adresa Novohradská 32, 370 01 České Budějovice 

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

Šebelková, Ing. arch. Veronika Kovářová, Mgr. Libor Moravec, Mgr. Dan 
Leština, Stanislav Hlava, Mgr. Filip Mencl 

Omluveni: Jana Drobilová Holcová, Ing. Marie Buzková, Václav Vostradovský, Ing. Jiří 
Strachota 

Hosté: Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Václav Král, Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Ing. Hana Šťastná, přítomno bylo osm členů, jeden další se 
připojil během jednání, čtyři omluveni, výbor byl usnášeníschopný.  
 

 

1) Zahájení zasedání 

Paní předsedkyně zahájila jednání, v areálu členy přivítal pan Ing. Václav Král (předseda 

představenstva) a místopředseda Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA. Navržený program: 

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

2) Prezentace teplárny a následná diskuse; 

3) Návrh na zrušení usnesení č. 176/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020 a schválení realizace 

skutečného provedení projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní 

rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho financování z rozpočtu 

Jihočeského kraje (Ing. Zdeněk Klimeš); 

4) Různé; 

5) Komentovaná prohlídka teplárny (pro zájemce).  

byl představen paní předsedkyní H. Šťastnou a schválen s úpravou pořadí bodů jednání – bod číslo 3 

byl předřazen před bod č. 2.  

 

2) Návrh na zrušení usnesení č. 176/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020 a schválení realizace 

skutečného provedení projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v 

přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho financování z 

rozpočtu Jihočeského kraje 

Paní H. Šťastná uvedla bod, kdy se navyšují finanční prostředky v rámci Vrbenských rybníků. Pan 

vedoucí odboru Z. Klimeš popsal proces, který vedl k návrhu revokace a novému schválení v reálných 

číslech, kdy oproti předpokladu bylo třeba vybagrovat cca o 6 tis. kubíků bahna více. Pan Z. Mráz se 



dotázal na to, kam se to bahno ukládá. Pan Z. Klimeš odpověděl, že v první fázi bylo bahno ukládáno 

mezi rybníky a silnicí, ve druhé pak v okolí Bavorovic a směrem na Dasný, počítá se též se zakrytím 

teplovodu z Temelína. Řádově se jednalo o cca 80 tis. kubíků, něco z toho se nechalo na ostrovy, 

celkově průjezd asi 10 tis. aut, opravy cest zahrnuty v celém projektu. D. Leština se zeptal na 

financování, pan vedoucí Z. Klimeš proces vysvětlil. Pan V. Říha se dotázal na metodu měření, pan Z. 

Klimeš popsal metodu měření po vymezených liniích – jedná se o odhad. Zároveň poukázal na 

skutečnost, že od začátku projektu uběhlo 8 let, během kterých zase nějakým způsobem sediment 

narostl.  

 

Návrh usnesení 
 
Návrh na zrušení usnesení č. 176/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020 a schválení realizace skutečného 
provedení projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci 
Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
 
U s n e s e n í  č. 1/2021/ZV-4 
Výbor pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 
I. bere na vědomí 

Informaci o realizovaném projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní 

rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ z Operačního programu Životní prostředí. 

 

II. doporučuje 

zastupitelstvu kraje  
1. zrušit usnesení č. 176/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020 
2. schválit 
a) realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů 

ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ v rámci Operačního 
programu životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji ve výši 115 672 605,- 
Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH, 

b) předfinancování způsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany 
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně 
do výše 109 172 031,- Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle 
přílohy č. 1 materiálu č. 635/RK/21, 

c) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany 
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně 
do výše 6 500 574,- Kč vč. DPH s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy 
č. 1 materiálu č. 635/RK/21. 

 

Hlasování 9/0/0 

 

3) Prezentace teplárny a následná diskuse 

Pan předseda Ing. V. Král pomocí prezentace představil záměr vybudování ZEVO a přislíbil 

prezentaci zaslat členům. 

Následně proběhla diskuse, kterou svým dotazem otevřela paní předsedkyně H. Šťastná, která 

nejprve konstatovala, že se zpřísňují poplatky na občana, a následně vznesla dotaz, na kolik by ta 

jednotka, třeba tuna, vyšla? Pan předseda V. Král odpověděl, že konkrétní cenu dnes nestanovíme, 

jsme na začátku, budeme s to přesně odpovědět asi po vydání stavebního povolení – v okamžiku 

spuštění (cca 2028) by cena neměla být vyšší než za skládkování. Padl též dotaz, jak se to má s 

teplovodem z JETE? V. Král: podepsali jsme smlouvu na odběr tepla, celé to však organizuje ČEZ; 

pracovně se počítá s rokem 2023.  



Pan Z. Mráz navázal dotazem, jak dlouho se ZEVO v Plzni připravovalo a jak dlouho se stavělo? V. 

Král: cca 10 let trvá příprava, ta doba výstavby je relativně zanedbatelná, do dvou let, pracovně se 

předpokládá spuštění ZEVO 1. 1. 2029. 

Paní V. Kovářová položila otázku, jak to dopadne, když ZEVO postaví i například Tábor? V. Král: 

my jsme nejdál, jsou tu též další asi 3 projekty, přípravy probíhají souběžně, ty další sledujeme. Paní V. 

Kovářová se dále zeptala na případnou spolupráci s Vysočinou. V. Král odpověděl, že primárně se cílí 

na jihočeské odpady, pořád by tu mělo být dost těch odpadů (tedy provozně potřebných 160 tis. tun 

odpadu), když nebudou, tak je v plánu oslovit i pohraniční ORP z jiných krajů. Odpadu by mělo být dost, 

v tuto chvíli například Vysočina neplánuje žádnou kapacitu na využití odpadu a spíše nás sledují. Paní 

V. Kovářová se též dotázala, zda se plánuje soutěž na architektonické provedení? Pan V. Král 

konstatoval, že v nynější fázi nikoliv, musí se nejdřív ověřit proveditelnost, v situaci posunu přípravy 

územního rozhodnutí je to následně namístě, komunikuje se zejména s místními. 

Pan D. Leština se zeptal na celkové náklady. Pan V. Král odpověděl, že asi 3,6 mld. k roku 2029. 

Dále se zeptal na plán financování? V. Král: z modernizačního fondu, máme předjednáno, zatím v úvaze 

bez investičních dotací. 

Pan V. Říha se zeptal, jak se bude postupovat v konkurenci ostatních malých měst? Pan V. Král 

konstatoval, že to bude pravděpodobně jako dnes formou obchodní nabídky (pro příklad srovnání ZEVO 

v Plzni, Praze, Brně…) – není to jen o nákladu „v bráně“, ale i o systému svozu, zejména ze 

vzdálenějších lokalit. Doplnil, že kraj se nyní snaží dopracovat celkovou studii svozu tak, aby si 

jednotlivé obce mohly jasně a jednoduše spočítat náklady na odpady. 

Pan S. Hlava se dotázal, zda budou muset vzniknout nějaká překladiště a zda je budou muset obce 

realizovat samy? Pan V. Král poukázal na svozovou studii, která se nyní tvoří – za půl roku budeme 

v tomto ohledu chytřejší. Je tu též snaha vytvořit jednotný systém pro všechny. 

Pan F. Mencl konstatoval, že se mu líbí ten projekt, je to jednoduchý – jediný problém je podle něj 

čas. 

Pan D. Leština podotkl, že z ekonomického a teplárenského hlediska se mu záměr jeví být 

v pořádku, ovšem ve věci nejistoty vývoje, ekologického aspektu a vlivu na životní prostředí už si tím 

tak jistý není. Pan V. Král: při menší kapacitě bychom pořád řešili, jak tu chybějící energii získat, 

nechceme to skládkovat (což bychom pravděpodobně museli), vychází to asi nejlépe takto. 

4) Různé 

Padl podnět, aby materiály byly zasílány dříve – aspoň týden předem. Zástupci úřadu přislíbili v tomto 

maximální součinnost, zároveň konstatovali snahu předložit a zařadit též právě aktuální body. Paní 

předsedkyně poděkovala panu předsedovi představenstva V. Královi za možnost výjezdního zasedání 

a prezentaci.  

5) Komentovaná prohlídka teplárny (pro zájemce) 

 

Jednání skončilo ve 14:50, následovala dobrovolná prohlídka areálu. 

 

Zapsal:  Mgr. Jan Martínek, tajemník 
 
 
Ověřila:  Ing. Hana Šťastná, předsedkyně ZV 
 


