Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 5/2009
konaného dne 8. 12. 2009
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

5. Jiří Svoboda

2. Jaroslav Bártl

6. Pavel Hájek (předseda)

3. František Kučera

7. Stanislav Šíp

4. Lubomír Pisk

8. Jan Joneš (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Ivo Rohovský

3. Zdeněk Štefl

2. Miloš Musil

4. Jaroslav Poborský

Hosté:
1. Josef Matějek (člen rady kraje)
2. Zdeněk Ryšavý (člen rady kraje)
3. Vlastimil Vaněk (OAK Jihlava)
4. Michal Bratršovský (Zemědělský svaz ČR, KIS Vysočina)
5. Petr Bureš (OLVHZ)
6. Olga Kameníková (OLVHZ)
7. Jiří Bartoš (OLVHZ)
Program:
1. Zahájení;
2. Řešení problematiky zemědělství v kraji Vysočina;
3. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v kraji Vysočina;
4. Plán práce komise na rok 2010;
5. Různé;
6. 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 7 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Řešení problematiky zemědělství v kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Josef Matějek okomentoval podkladový materiál, který obsahuje informaci o stavu agrárního
sektoru v kraji Vysočina v roce 2009. Kraj nemůže nepříznivou situaci v zemědělství přímo řešit,
ale v rámci možností se snažil agrární sektor propagovat. Byla například vyhlášena 3. Výzva
Zemědělské akce. Do výzvy se přihlásilo 17 nevládních neziskových organizací a bylo rozděleno
téměř 700 tis. Kč. Byly podpořeny např. tyto akce: výstava skotu v Radešínské Svratce,
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Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě, okresní výstavy drobného zvířectva, Novoměstské
slavnosti medu a Agrární a potravinářský den.
Monitorovacímu výboru operačního programu rozvoje venkova se podařilo přesunout finanční
prostředky ve výši 800 mil. Kč z oblasti informačních technologií do oblasti zemědělství.
Informoval také o návštěvě náměstka ministra zemědělství Stanislava Kozáka v kraji Vysočina.
Během návštěvy proběhla mimo jiné beseda se zástupci agrárního sektoru.
Na začátku roku budou pravidelně pořádány setkání zástupců chovatelů, zahrádkářů a včelařů
se zástupci samosprávy kraje.
Vlastimil Vaněk podal obsáhlou zprávu o současném stavu zemědělství.
Následně proběhla k tomuto tématu rozsáhlá diskuse.
Usnesení 012/05/2009/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z oblasti zemědělství a
doporučuje
radě kraje požadovat po Asociaci krajů České republiky, aby prosazovala potřeby zemědělství
v kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bartoš podkladový materiál okomentoval. Sdělil, že se uskutečnilo setkání ředitelů
zodpovědných za lesy v zemích Evropské unie. Hlavní část probíhala na Vysočině a výstupem
z jednání se stala tzv. Jihlavská deklarace o komunikaci o lesích a lesnictví.
Další část materiálu informuje o několika větrných poryvech, které přešly v průběhu letošního
roku přes území kraje Vysočina a v důsledku nich došlo k nemalým škodám na lesních
porostech. I přes veškerou snahu se situace v některých částech kraje zhoršuje – zvyšuje se
stav kůrovců. Situaci řeší státní správa lesů ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí.
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány dle zásad zastupitelstva kraje. Pro
letošní rok byla v rozpočtu kraje schválena částka na podporu hospodaření v lesích v celkové
výši 25 mil. Kč. Na příští rok se v rozpočtu počítá s částkou 22,5 mil. Kč.
V příloze č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu jsou pod písmeny H. a I. obsaženy
příspěvky do oblasti lesů. V letoším roce bylo pod písmenem H. podáno 28 žádostí s celkovou
přiznanou výší 4,5 mil. Kč a pod písmenem I. byla podána 1 žádost ve výší 35 tis. Kč.
Pod písmeny G. a K. jsou obsaženy příspěvky do oblasti myslivosti. V letošním roce bylo pod
písmenem G. podáno celkem 99 žádostí s celkovou přiznanou výší 1,2 mil. Kč a pod písmenem
K. 27 žádostí ve výši 105 tis. Kč.
Informoval také o významných mysliveckých akcích, které proběhly v kraji Vysočina.
Následně k tomuto tématu proběhla diskuse.
Usnesení 013/05/2009/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z oblasti lesního hospodářství a myslivosti.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Plán práce komise na rok 2010
Jan Joneš předložil návrh plánu činnosti komise pro rok 2010. Členové komise předkládali
návrhy na úpravy a doplnění. Plán činnosti byl schválen v tomto znění:
1. zasedání (23. únor 2010)
Řešení problematiky odpadového hospodářství v kraji Vysočina
- projekty spolupráce s Ekokomem a Asekolem ad.,
- integrovaný systém nakládání s odpady,
- biologicky rozložitelné komunální odpady,
- aktualizace plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.
Řešení problematiky ochrany ovzduší v kraji Vysočina
- odborná studie: „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a
z něho vyplývajících zdravotních rizik“
2. zasedání (duben 2010)
Řešení problematiky vodního hospodářství v kraji Vysočina.
Řešení problematiky zemědělství v kraji Vysočina.
3. zasedání (červen 2010)
Řešení problematiky ochrany přírody a krajiny
- řešení ochrany krajinného rázu v aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje
Vysočina.
Řešení problematiky obnovitelných zdrojů energie, problematika energetiky a životního
prostředí, včetně problematiky úložiště jaderných odpadů v kraji Vysočina.
4. zasedání (září 2010)
Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v kraji Vysočina.
Řešení problematiky environmentální výchovy vzdělávání a osvěty (EVVO) v kraji Vysočina.
5. zasedání (listopad 2010)
Řešení problematiky zemědělství v kraji Vysočina.
Usnesení 014/05/2009/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
schvaluje
plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2010.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 23. února 2009, od 14.00 hodin.
6. 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 11. 12. 2009
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