Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 3/2016
konaného dne 3. 5. 2016
Přítomni:
1. Josef Matějek

7. Jiří Pykal

2. Jaroslav Kolařík

8. Jaroslav Poborský

3. Jan Vítek

9. Luboš Rudišar

4. Karel Moravec

10. Martin Malina

5. Ivo Rohovský (předseda)

11. Olga Kameníková (tajemník)

6. Vladimír Mareček
Nepřítomni (omluveni):
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

3. Jiří Svoboda

2. František Kučera
Hosté:
1. Zdeněk Chlád (radní Kraje Vysočina)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Jan Joneš (OŽPZ)
4. Jana Kotoučková (KOUS)
5. Arnošt Jakubec (Asociace soukromého zemědělství ČR)
Program:
1. Zahájení
2. Řešení ochrany přírody a krajiny
3. FOND VYSOČINY – grantový program Odpady 2016
4. Řešení problematiky ochrany ovzduší v Kraji Vysočina - informace o kotlíkové dotaci
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, který na základě požadavku člena komise Vladimíra Marečka navrhl doplnit v bodě č. 5
o „Informace z konference Voda v krajině – naděje pro budoucnost, a vazba na aktivity
Agroklastru Vysočina z.s.“. Takto doplněný program jednání byl 9 hlasy 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 ochrany přírody a krajiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jan Joneš uvedl, že ochrana přírody a krajiny v kraji se kontinuálně zabývá především třemi
oblastmi:
1. Implementace soustavy NATURA 2000
Do konce roku 2016 budou vyhlášeny zbývající území soustavy NATURA 2000 jako zvláště
chráněná území – zbývá vyhlásit jedno území. V březnu 2016 bylo vyhlášeno nové nařízení
vlády 73/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu evropsky významných lokalit. Pro Kraj Vysočina z něj již nevyplývá povinnost
vyhlašovat žádná nová zvláště chráněná území. Budou však upravována vnitřní nastavení
některých stávajících přírodních památek a rezervací, pro nejrozsáhlejší území, kterých se tato
novela národního seznamu dotýká (Kamenný vrch u Heraltic, Niva doubravy, Opatovské
zákopy). Za tímto účelem je zvažována příprava projektu do OPŽP 2014-2020.
2. Péče o maloplošná zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy a stanoviště
Rozpočet Kraje Vysočina na tyto činnosti činil v roce 2015 celkem 5,25 mil. Kč. Na rok 2016 se
rozpočet podařilo v této výši udržet. Větší náklady jsou spojeny s péčí o evropsky významné
lokality - součást soustavy NATURA 2000.
Kraj má v působnosti maloplošná chráněná území různého typu (přírodní rezervace, přírodní
památky, evropsky významné lokality, smluvně chráněná území). V menším rozsahu se zásahy
provádí i na podporu druhů a stanovišť (záchranný program na podporu hořečku českého,
orchidejí, mravenců, obojživelníků).
Typy prací – jednorázové (investice, geodetické práce), opakované 3 – 10 let (průzkumy, plány
péče, značení, asanační zásahy), každoroční – zatím na 75 lokalitách (kosení, pastva, speciální
zásahy). Práce provádí přednostně v souladu s Pravidly Rady Kraje č. 3/2015 vlastníci
a nájemci pozemků, dále nevládní organizace a další specialisté. Běžné zásahy jsou
zabezpečovány smlouvami o dílo.
Po vyhlášení lokalit soustavy NATURA 2000 za zvláště chráněná území se odbor životního
prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) bude soustřeďovat na revizi stavu a koncepční změny
maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Kraje Vysočina.
Jako nový problém se ukazuje potřeba usměrňovat „tlak“ turistů na atraktivní území
(sešlapávání konikleců, bledulí, rušení hnízdících ptáků a zvířat atd.) a naopak možnost
turisticky využít jiné přírodní památky a rezervace vhodné k prezentaci kraji. K tomu zvažuje
OŽPZ přípravu projektu do OPŽP 2014-2020 s pracovním názvem návštěvnická infrastruktura.
3. Výkon státní správy
Sestává především z řízení v oblasti ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
řízení ve zvláště chráněných územích všech typů, v řešení druhoinstančních řízení
a v dozorové, kontrolní a metodické činnosti vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,
pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům.
Usnesení 006/03/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o činnosti Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina
na úseku ochrany přírody,
doporučuje
radě kraje zahájit přípravu projektů na implementaci Natury 2000 (pro evropsky významné
lokality Kamenný vrch u Heraltic, Niva doubravy, Opatovské zákopy) a na návštěvnickou
infrastrukturu přírodních památek a rezervací.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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3. FOND VYSOČINY – grantový program Odpady 2016
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Eva Horná sdělila, že se jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu
předcházení vzniku odpadů, opětovného použití a třídění využitelných složek odpadu určeného
pro obce, jejich zřizované organizace a právnické osoby (s předmětem podnikání nakládání
s odpady) s maximální podporou 50 tis. Kč na jeden projekt. Předkládaný grantový program
přispěje k plnění cílů (předcházení vzniku odpadů, snižování množství odpadů ukládaných na
skládky, využití vytříděné využitelné složky odpadu) stanovených v Plánu odpadového
hospodářství Kraje Vysočina. Nový grantový program navazuje na grantový program Bioodpady.
Usnesení 007/03/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o grantovém programu Fondu Vysočiny „Odpady 2016“,
doporučuje
radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Odpady 2016“ dle
materiálu Kzžp-03-2016-03, př. 1.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Řešení problematiky ochrany ovzduší v Kraji Vysočina - informace o kotlíkové dotaci
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Zdeněk Chlád uvedl, že se jedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle Pravidel Rady
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech.
Žádosti jednotlivých žadatelů byly předkládány Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) od 18. ledna do 30. března 2016. Na adresu Kraje Vysočina
bylo osobně, elektronicky nebo poštou doručeno 2413 žádostí s celkem nárokovanou částkou
vyšší než 268 mil. Kč. Nejčastěji byla evidována žádost o výměny kotlů kombinovaných na uhlí
a biomasu, těchto žádostí bylo registrováno zhruba 40 %, zhruba o polovinu méně žádostí bylo
směřováno na výměnu kotle na biomasu, stejně tedy 13 % žadatelů má zájem o kondenzační
plynový kotel, dále o automatický kotel na uhlí a stejný poměr žadatelů chce tepelné čerpadlo.
ORR posoudil žádosti z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií
přijatelnosti stanovených „Pravidly“. Na základě posouzení 70 žádostí radě kraje nedoporučil
k podpoře z důvodu nesplnění podmínek a 283 žádostí nedoporučil k podpoře z důvodu
vyčerpání alokace finančních prostředků. Dne 26. 4. 2016 rada kraje schválila 2050 žádostí
o kotlíkové dotace v celkové výši 230 826 806 Kč.
S úspěšnými žadateli bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Smlouvy
by mohly být rozeslány přibližně do 18. 5. 2016. Úspěšní žadatelé budou mít 20 dní na jejich
podpis a vrácení k zaevidování. K výměně kotle musí dojít nejpozději do 6 měsíců od uzavření
smlouvy.
Usnesení 008/03/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Na zasedání se dostavil člen komise Josef Matějek.
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5. Diskuse a různé
Informace z konference Voda v krajině – naděje pro budoucnost
Vladimír Mareček informoval o konferenci Voda v krajině – naděje pro budoucnost, která
se konala dne 14. dubna 2016 v Praze. Konference byla pořádána Výborem pro krajinu, vodu
a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Agrární komorou ČR pod záštitou Ministerstva
životního prostředí. Hlavní myšlenkou, která několikrát zazněla v průběhu konference, byla
komplexnost řešení na základě mezirezortní spolupráce. Jedná se zejména o vyvážené řešení
vody, potravin a energií.
Integrovaný projekt VODA – Vysočina, zvyšování retenční kapacity zemědělské krajiny
Vladimír Mareček uvedl, že se jedná o projekt Agroklastru Vysočina z.s., který byl představen na
konferenci dne 14. dubna 2016 v Praze. V této fázi se jedná o pilotní (ověřovací) projekt pro
komplexní řešení vody, potravin a obnovitelných zdrojů energie.
Pro členy komise byla připravena prezentace Integrovaný projekt VODA – Vysočina, zvyšování
retenční kapacity zemědělské krajiny (zemědělská půda a strategické komodity: voda, potraviny
a energie), kterou Vladimír Mareček okomentoval.
Informace o činnosti Agroklastru Vysočina z.s
Vladimír Mareček informoval o spolupráci s Ministerstvem zemědělství při přípravě projektu
„Integrovaný projekt VODA – Vysočina“ spojené s přípravou žádostí o dotaci z OPŽP.
Vladimír Mareček požádal členy komise o přijetí usnesení k podpoře úsilí a aktivit zemědělských
podniků, sdružených v Agroklastru Vysočina z.s. – podpora projektu. Zdeněk Chlád uvedl,
že pokud má být přijato usnesení s žádostí o podporu rady kraje, musí být znám konkrétní
projekt, jeho výstupy, finanční náklady, a musí být projednány legislativní záležitosti. Vladimír
Mareček uvedl, že smyslem a výstupem je dotažení projektu v rámci OPŽP do stádia realizace
pilotního projektu na území Kraje Vysočina. Eva Horná uvedla, že je třeba, aby byl projekt
v souladu s koncepcí a strategickým plánem Kraje Vysočina.
Členy komise byla následně diskutována problematika hospodaření zemědělců, rovnováha
klasického a ekologického zemědělství.
Usnesení 009/03/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
- informaci o konferenci Voda v krajině – naděje pro budoucnost, konané dne 14. 4. 2016
v Praze,
- informaci o činnosti Agroklastru Vysočina z.s.,
- informaci o připravovaném integrovaném projektu „VODA – Vysočina“,
doporučuje
Agroklastru Vysočina z.s. předložení rozpracovaného projektu „VODA – Vysočina“ na příštím
zasedání komise.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 14. června 2016, od 14.00 hodin.
6. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.
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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 12. 5. 2016.
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