Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 2/2009
konaného dne 14. 4. 2009
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

7. Ivo Rohovský

2. Jaroslav Bártl

8. Miloš Musil

3. František Kučera

9. Zdeněk Štefl

4. Lubomír Pisk

10. Jaroslav Poborský

5. Jiří Svoboda

11. Jan Joneš (tajemník)

6. Pavel Hájek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Stanislav Šíp
Hosté:
1. Josef Matějek (člen rady kraje)
2. Zdeněk Ryšavý (člen rady kraje)
3. Petr Bureš (OLVHZ)
4. Vlastimil Vaněk (OAK Jihlava)
5. Michal Bratršovský (Zemědělský svaz ČR, KIS Vysočina)
6. Eva Navrátilová (OŽP)
7. Olga Kameníková (OLVHZ)
8. Jiří Bartoš (OLVHZ)
9. Jaroslav Mikyna (OLVHZ)
10. Václav Novák (ORR)

Program:
1. Zahájení;
2. Aktualizace programu rozvoje kraje;
3. Řešení problematiky vodního hospodářství v kraji Vysočina; Plány oblastí povodí;
4. Řešení problematiky odpadového hospodářství v kraji Vysočina – projekty spolupráce s
Ekokomem a Asekolem;
5. Žádost o přizvání zástupce KOUS k jednáním komise;
6. Diskuse a různé;
7. Závěr.
1. Zahájení
Pavel Hájek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
zasedání – ten byl 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
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2. Aktualizace programu rozvoje kraje
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Václav Novák uvedl, že Program rozvoje kraje je základní rozvojový dokument kraje Vysočina.
Dělí se do 3 částí:
- analytická část – sledování statistických dat, aktualizuje se jedenkrát za 8 měsíců;
- SWOT analýza – silné a slabé stránky v dané oblasti v kraji a vyjádření příležitostí
a hrozeb;
- programová část – nejdůležitější část, definice opatření pro konkrétní oblast.
Poslední aktualizace SWOT analýzy proběhla v roce 2004, programové části v roce 2005.
Programová část představuje střednědobý strategický dokument, jehož aktualizace probíhá ve
čtyřletých cyklech, což souvisí s délkou volebního období.
Do 30. 6. 2009 by měl být tento materiál projednán v příslušných výborech zastupitelstva
a komisích rady kraje.
V Programu rozvoje kraje by mělo být obsaženo vše, co kraj Vysočina podporuje.
Program rozvoje kraje je k dispozici na webových stránkách kraje Vysočina (www.krvysocina.cz), ve složce koncepční materiály.
Na zasedání se dostavil člen komise Ivo Rohovský.
V rámci diskuse doporučil Jiří Uchytil ponechat v PO 4: Venkov, multifunkční zemědělství, lesní
hospodářství, v části S.2 len, tak jak byl v původní verzi. Dále pak část W.8 upravit takto: ze
strany státu nedostatečná podpora věnovaná zemědělství, mimoprodukčním funkcím
zemědělství a agroenviromentálním opatřením v zemědělství.
Jan Joneš dodal, že další případné připomínky k návrhu aktualizace Programu rozvoje kraje je
možno zaslat e-mailem tajemníkovi (jones.j@kr-vysocina.cz) do 15. 5. 2009.
Usnesení 004/02/2009/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh aktualizace částí SWOT a programových částí Programu rozvoje kraje Vysočina týkajících
se životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství dle materiálů KZŽP-022002, př. 2, př. 3upr, př. 4 a
doporučuje
radě kraje vzít na vědomí a předložit zastupitelstvu ke schválení takto aktualizovaný Program
rozvoje kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Řešení problematiky vodního hospodářství v kraji Vysočina; Plány oblastí povodí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jaroslav Mikyna sdělil, že předložený podkladový materiál se týká především dotací, které kraj
poskytuje do oblasti vodohospodářské infrastruktury, tedy do oblasti podpory vodovodů
a kanalizací, do oblasti odstraňování havárií a ochrany před povodněmi. V této oblasti existuje
v kraji Vysočina několik dotačních titulů:
- grantový program Čistá voda – je vyhlašován od roku 2002 na podporu projektů, studií,
projektových dokumentací, které řeší zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění
odpadních vod;
- drobné vodohospodářské ekologické akce – podpora výstavby kanalizací a čistíren
odpadních vod;
- podpora staveb vodovodů – kraj Vysočina nemá vlastní dotační program, ale podporuje
stavby, které uspěly v dotačním programu ministerstva zemědělství;
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program k ochraně před povodněmi – letos vyhlašován není, ale fungoval v předchozích
3 letech.
Kraj může za určitých podmínek řešit také havárie, v předchozích letech řešil likvidaci 2
významných havárií – v Humpolci a skládka Nový Rychnov.
Koncepční materiály jsou k dispozici na webových stránkách kraje, v dokumentech krajského
úřadu, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, oddělení vodního hospodářství. Je
zde zveřejněno 5 materiálů:
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina;
- Digitální povodňový plán kraje Vysočina;
- Studie ochrany před povodněmi na území kraje Vysočina;
- Posílení vodních zdrojů v kraji Vysočina;
- Plány oblasti povodí.
Plány oblastí povodí navazují na vodohospodářské plánování. Do konce letošního roku platí tzv.
směrné vodohospodářské plány a plány oblasti povodí by je měly nahradit. Kraj Vysočina spadá
do 4 povodí – Dyje, Horní Vltava, Dolní Vltava, Horní a střední Labe. Plány oblastí povodí jsou
ve fázi návrhů a do 22. 12. 2009 je mají schválit zastupitelstva jednotlivých krajů. Plány jsou
pořizovány správci povodí a platnost je 6 let.
26. 5. 2009, od 15.00 proběhne v kongresovém sále krajského úřadu seminář pro zastupitele
týkající se plánů oblastí povodí.
-

Usnesení 005/02/2009/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti kraje Vysočina v oblasti vodního hospodářství a
doporučuje
radě kraje podporovat v následujících letech poskytování dotací v oblasti vodního hospodářství
minimálně ve stejném rozsahu jako dosud.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Řešení problematiky odpadového hospodářství v kraji Vysočina – projekty spolupráce
s Ekokomem a Asekolem
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Eva Navrátilová informovala, že kraj Vysočina zpracoval Plán odpadového hospodářství kraje
Vysočina, který byl schválen zastupitelstvem kraje v červenci 2004. Z tohoto plánu vyplývají
povinnosti naplňovat cíle v oblasti třídění odpadů a omezování skládkování. V rámci těchto cílů
spolupracuje kraj Vysočina se 2 společnostmi – EKO-KOM, a. s. (6 let spolupráce), která se
zabývá tříděním odpadů a obalovým odpadem a společnost ASEKOL s. r. o. (2 roky
spolupráce), která je provozovatelem systému zpětného odběru elektrozařízení. V podkladovém
materiálu jsou uvedeny jednotlivé aktivity vzájemné spolupráce.
Usnesení 006/02/2009/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
projekty spolupráce kraje Vysočina se společnostmi EKO-KOM, a. s. a Asekol s. r. o.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Žádost o přizvání zástupce KOUS k jednáním komise
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
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Jan Joneš sdělil, že předseda komise pro zemědělství a životní prostředí obdržel dopis od
KOUS (koordinační uskupení nestátních neziskových organizací /dále jen „NNO“/ v kraji
Vysočina), ve kterém byl informován o zvolení zástupce (pozorovatele) v komisi pro zemědělství
a životní prostředí. Zástupcem byl zvolen pan Jozef Zetěk z organizace Chaloupky o. p. s.
Obdobným dopisem a žádostí se zabývala již komise v předchozím volebním období, vzala
požadavek na vědomí a shodla se, že na jednání přizváván zástupce KOUS nebude z důvodu,
že se zasedání komise pravidelně již účastní zástupci NNO v oblasti zemědělství.
Po krátké diskusi, se členové komise shodli, že KOUS bude zaslán dopis s tím, že komise
s pravidelným přizváváním zástupce do komise nesouhlasí a pokud bude potřeba v komisi
projednat konkrétní problematiku NNO je možnost zástupce KOUS přizvat.
Usnesení 007/02/2009/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o zvolení zástupce KOUS pro komisi a požadavek KOUS k přizývání na jednání
komise a
nesouhlasí
s pravidelným přizváváním zástupce KOUS na jednání komise dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu
komisí rady.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuse a různé
Příští zasedání bude výjezdní, jednání bude probíhat v sídle firmy Kronospan ČR, spol. s r. o.
a bude spojeno s prohlídkou firmy.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 23. června 2009, od 14.00, v sídle společnosti
Kronospan ČR, spol. s r. o.
Na podnět členů komise bude na příští zasedání připraven pro všechny členy aktuální telefonní
seznam zaměstnanců krajského úřadu.
V rámci tohoto bodu proběhla diskuse na téma aktuálních problémů v zemědělství.
7. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komisi a ukončil zasedání.

Pavel Hájek v. r.
předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 16. 4. 2009
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