Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 4/2012
konaného dne 11. 9. 2012
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

6. Ivo Rohovský

2. Jaroslav Bártl

7. Miloš Musil

3. Lubomír Pisk

8. Zdeněk Štefl

4. Pavel Hájek (předseda)

9. Jaroslav Poborský

5. Stanislav Šíp

10. Jan Joneš (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

2. Jiří Svoboda

Hosté:
1. Josef Matějek (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Jaroslav Voráček (OLVHZ)
Program:
1. Zahájení;
2. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina;
3. Řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina;
4. Diskuse a různé;
5. 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 lesního hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina
Jaroslav Voráček okomentoval prezentaci týkající se lesního hospodářství a myslivosti v Kraji
Vysočina. Pohovořil zejména o těchto tématech:
- rozloha lesů podle vlastnictví - vlastníky lesů jsou: stát, právnické osoby, obce a města,
družstva a společnosti a fyzické osoby;
- průměrná zásoba dřeva v m3 na hektar v Kraji Vysočina a celé České republice;
- Národní lesnický program II na období 2007 – 2013 – přehled 17 klíčových akcí;
- Mezinárodní rok lesů – uskutečnil se seminář pro vlastníky lesů, státní správu lesů
a veřejnost, v květnu 2012 byla uspořádána výstava Zakládání lesů, školkařství
a reprodukční materiál, v průběhu roku byla realizována také lesní pedagogika;
- dotace ze státního rozpočtu – porovnání v jednotlivých letech;
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-

dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2006 pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích;
roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012;
v letech 2012 a 2013 končí u většiny honiteb nájemní smlouvy;
čerpání dotací do myslivosti;
statistika početních stavů srnčí a černé zvěře v letech 2002 – 2011;
pachové ohradníky - v roce 2010 byly nainstalovány na 50 km silnic, celkově vynaložené
finanční prostředky byly ve výši 120 tis. Kč. V roce 2011 byly nainstalovány pachové
ohradníky na dalších 50 km silnic a stávajících 50 km bylo ošetřeno. Finanční příspěvek
na nový úsek činí 2500 Kč/km, finanční příspěvek na starý úsek činí 1500 Kč/km. V roce
2012 je udržováno celkem 100 km silnic a celková částka na údržbu činí 200 tis. Kč.

V průběhu jednání se na zasedání dostavili členové komise Miloš Musil a Jaroslav Poborský.
Usnesení 009/04/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z oblasti lesního hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina
Josef Matějek okomentoval prezentaci týkající se problematiky zemědělství v Kraji Vysočina.
Pohovořil zejména o těchto tématech:
- finanční příspěvky na hospodaření v lesích vyplacené z rozpočtu kraje – pro rok 2012 je
v rozpočtu 22,5 mil. Kč, tyto finanční prostředky jsou již vyčerpány. Zastupitelstvu kraje
bude předložen návrh na povýšení rozpočtu na 25,5 mil. Kč;
- v roce 2012 byla vyhlášena výzva Zemědělské akce č. 6/2012 – podpořeno bylo 24
žádostí a vyplaceno 950 tis. Kč;
- proběhly schůzky se zástupci NNO (včelaři, chovatelé, myslivci), uskutečnil se seminář
pro včelaře, týkající se možností čerpání dotací;
- Regionální potravina – letos byl vyhlášen 3. ročník soutěže, komisi sestavuje
Ministerstvo zemědělství ČR, bylo oceněno 8 kategorií;
- 2. 6. 2012 se na Kozí farmě v Ratibořicích uskutečnily Farmářské slavnosti;
- Regionální produkt - jedná se o soutěž pro všechny produkty z Kraje Vysočina, včetně
potravin;
- Kulatý stůl k problematice zemědělského školství – zachování Školního statku
v Humpolci, motivační stipendia pro vybrané zemědělské obory, monitoring
uplatnitelnosti absolventů zemědělských škol;
- mezinárodní spolupráce – partnerským regionem je Dolní Rakousko a zapojeny jsou
také Jihomoravský a Jihočeský kraj. Tématy k jednání jsou především: regionální
potravina, chov skotu, ochrana půdy a vodní hospodářství;
- projekt půdoochranné technologie – v lednu 2012 se k této problematice uskutečnil
seminář, proběhlo setí kukuřice do žita;
- Kraj Vysočina se prezentoval v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích;
- Den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce;
- Čistá Želivka – proběhla další jednání;
- setkání zemědělců s hejtmanem a radním pro oblast zemědělství, lesního a vodního
hospodářství;
- 15. 9. 2012 se v Jihlavě uskuteční Den zemědělců a potravinářů;
- ve dnech 25. – 27. 10. 2012 proběhnou 22. Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě.

Číslo jednací:

KUJI 61877/2012

Číslo stránky
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Usnesení 010/04/2012/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z oblasti zemědělství v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Pavel Hájek poděkoval členům komise za spolupráci v celém volebním období.
5. 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 Vrábelová dne 12. 9. 2012
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