Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 1/2016
konaného dne 26. 1. 2016
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

6. Ivo Rohovský (předseda)

2. Jiří Svoboda

7. Vladimír Mareček

3. Josef Matějek

8. Jiří Pykal

4. Jan Vítek

9. Luboš Rudišar

5. Karel Moravec

10. Olga Kameníková (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

3. Jaroslav Poborský

2. Jaroslav Kolařík

4. Martin Malina

Hosté:
1. Zdeněk Chlád (radní Kraje Vysočina)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Jaroslav Mikyna (OŽPZ)
4. Jana Kotoučková (KOUS)
5. Arnošt Jakubec (Asociace soukromého zemědělství ČR)
Program:
1. Zahájení
2. Řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina
3. Informace o grantových programech – Čistá voda 2016
4. Návrhy plánů dílčích povodí pro území Kraje Vysočina
5. Diskuse a různé
6. Závěr
1. Zahájení
Ivo Rohovský, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání
a na žádost Vladimíra Marečka navrhnul zařadit do bodu č. 5 „Informace o činnosti Agroklastru
Vysočina z.s.“. Takto doplněný program byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého
zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ivo Rohovský přivítal Zdeňka Chláda, člena Rady Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí
a zemědělství, a Evu Hornou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.
2. Řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Zdeněk Chlád podal následující informace:
- Vyhlášení výzvy 2/2016 na zemědělské akce. Vyhlášení výzvy bylo projednáno na
zasedání rady kraje dne 26. 1. 2016. Alokováno bylo 950 tis. Kč. Žádosti lze podávat od
29. 2. – 10. 3. 2016.
- Setkání se zástupci nevládního neziskového sektoru. Stejně jako v minulých letech
se i v letošním roce uskuteční setkání se zástupci chovatelů, včelařů, zahrádkářů
a myslivců. Na programu jednání bude předání vzájemných informací o akcích, které
proběhly v roce 2015, plánovaných akcích pro rok 2016, a vyhodnocení podpory do
oblasti včelařství (vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina).
V příštím období by měla spolupráce pokračovat a nadále se rozvíjet.
- Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina. Z rozpočtu byly
uvolněny finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč. Své vzorky by mělo odevzdat odhadem
70 % včelařů.
- Poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2016. Došlo k určitým změnám.
Byly upraveny Zásady (Dodatek č. 3). Byl otevřen podtitul Přirozená obnova a umělá
obnova síjí – meliorační a zpevňující dřeviny. Došlo ke zvýšení jednotkových sazeb
Umělá obnova sadbou první – meliorační a zpevňující dřeviny, Zajištění lesních porostů
– meliorační a zpevňující dřeviny. Nařízení vlády 30/2014 Sb., o stanovení závazných
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na vybrané
myslivecké činnosti – je navrhováno, aby od 1. 4. 2016 byly příspěvky na hospodaření
v lesích poskytovány Ministerstvem zemědělství.
- Plánované aktivity v roce 2016 k propagaci agrárního sektoru:
o Země Živitelka v Českých Budějovicích;
o Výstava červenostrakatého skotu v Radešínské Svratce;
o Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě;
o Uspořádání exkursí na zemědělské podniky pro žáky základních škol;
o Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov.
- Příprava setkání Jiřího Běhounka, hejtmanem kraje, se zemědělci jednotlivých okresů.
Usnesení 001/01/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Kraje Vysočina v oblasti zemědělství
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o grantových programech – Čistá voda 2016
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Grantový program Čistá voda 2016
Eva Horná informovala, o návrhu na vyhlášení grantového programu „Čistá voda 2016“ na
podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou,
odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem určeného pro
obce, dobrovolné svazky obcí nebo právnické osoby specifikované ve výzvě, s maximální
podporou 300 tis. Kč na jeden projekt. Celkový objem finančních prostředků pro letošní rok činí
6 200 tis. Kč. Grantový program „Čistá voda 2016“ zahrnuje tři podprogramy. Cílem
podprogramu A - Zásobování pitnou vodou je zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti
a množství. Cílem podprogramu B - Odvádění a čištění odpadních vod je snížení množství
znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů. Cílem
podprogramu C - Ochrana před povodněmi nebo suchem je zvýšení úrovně ochrany před
povodněmi nebo suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.
V roce 2016 bude tento grantový program vyhlášen již 15. rokem, což dokazuje jeho správné
zaměření a žadatelé o něj projevují velký zájem.
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Usnesení 002/01/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o grantovém programu Fondu Vysočiny „Čistá voda 2016“.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Jiří Svoboda.

4. Návrhy plánů dílčích povodí pro území Kraje Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jaroslav Mikyna uvedl, že plánování v oblasti vod navazuje na dlouholetou tradici
vodohospodářského plánování, kterou naše země má, a je hlavním nástrojem pro řízení vodní
politiky. Plánování v oblasti vod bylo zaneseno do zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jako reakce na požadavky
evropského práva. Jedná se o soustavnou koncepční činnost, jejímž účelem je vymezit
a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů zejména pro účely
zásobování pitnou vodou. Výslednými dokumenty plánování byl Plán hlavních povodí ČR
schválený vládou v roce 2007 a plány jednotlivých oblastí povodí, které schválilo zastupitelstvo
kraje dne 10. 11. 2009. Závazná část plánů byla dne 4. 5. 2010 vydaná formou nařízení rady
kraje.
Následně byly zahájeny práce na další etapě plánování v oblasti vod, ve které byly zpracovány
národní plány povodí, plány pro zvládání povodňových rizik a plány dílčích povodí. Na území
kraje se jedná o 4 plány dílčích povodí: Plán dílčího povodí Dyje, Plán dílčího povodí Horního
a středního Labe, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy a Plán dílčího povodí Horní Vltavy. Plány
dílčích povodí patří k nejvýznamnějším koncepčním dokumentům v oblasti vodního
hospodářství, které se po schválení zastupitelstvem kraje stanou jedním za základních podkladů
pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. Plány dílčích
povodí byly pořízeny příslušnými správci povodí, kterými jsou pro Kraj Vysočina Povodí Labe,
státní podnik, Povodí Moravy, s.p. a Povodí Vltavy, státní podnik ve spolupráci s příslušnými
krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady.
Hlavním nástrojem k dosažení cílů uvedených v plánech jsou programy opatření, které obsahují
seznam konkrétních akcí k dosažení cílů ochrany vod (zejména stavby kanalizací a ČOV
a revitalizace vodních toků) i opatření obecných (např. opatření ve vybraných oblastech typu
povodí vodárenských nádrží), dále seznam opatření na ochranu území před povodněmi
a k vodnímu režimu krajiny.
Předpokládá se, že tyto plány budou předloženy ke schválení zastupitelstvu kraje na jeho
zasedání dne 29. 3. 2016. Po schválení tyto plány nahradí dosud platné plány oblastí povodí,
které byly schváleny zastupitelstvem kraje v roce 2009. V souvislosti se schválením plánů
nových bude zrušena závazná část dosavadních plánů oblastí povodí, která byla vydána
nařízením rady kraje, protože vodní zákon již neobsahuje požadavek na vydání závazné části
těchto plánů.
Návrhy plánů dílčích povodí jsou zveřejněny na webových stránkách www.pmo.cz, www.pvl.cz
a www.pla.cz.
Usnesení 003/01/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o návrzích plánů dílčích povodí a
doporučuje
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radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit návrhy plánů dílčích povodí na území
Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuse a různé
Informace o činnosti Agroklastru Vysočina z.s.
Vladimír Mareček seznámil členy komise s připravovaným integrovaným projektem VODA –
Vysočina, zvyšování retenční kapacity zemědělské krajiny. Podkladový materiál byl členům
komise předložen na zasedání.
Informace o problematice zemědělství
Byly podány informace z pohledu produkčního zemědělce nejen v Kraji Vysočina, ale v celé ČR.
Jiří Uchytil informoval o nákupních cenách mléka a neodpovídající kompenzaci (dvoukorunový
propad na litr v loňském roce). Jedná se o znemožnění konkurenceschopnosti českého
zpracovatelského průmyslu. Na základě lednových jednání lze konstatovat, že pokles nákupní
ceny mléka bude pokračovat. V oblasti půdy je připravován zákon o zakotvení předkupního
práva nájemců půdy. V ČR je vysoké procento půdy, která se pronajímá (okolo
70 %). Dále informoval o Koncepci českého zemědělství do roku 2030 (soběstačnost českého
zemědělství).
Na základě dotazu Jiřího Svobody, informoval Zdeněk Chlád o „Národním akčním plánu
adaptace na klimatickou změnu“ zpracovávaného Ministerstvem životního prostředí.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 22. března 2016, od 14.00 hodin.
6. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.

Ivo Rohovský
předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina

Olga Kameníková
tajemnice Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 28. 1. 2016.

Číslo jednací:

KUJI 9366/2016

Číslo stránky

4

