Zápis z jednání
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 1/2017
konaného dne 17. 1. 2017
Přítomni:
1. Milan Brychta

8. Martin Malina

2. Zdeněk Ryšavý

9. Josef Herbrych

3. Lucie Vichrová (předsedkyně)

10. Jaromír Kalina

4. Ludmila Řezníčková

11. Hana Trojáková

5. Karel Malinský

12. Jan Zimmermann

6. Atila Koncz

13. Mária Pilková

7. Bohumír Nikl

14. Jan Joneš (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

2. Josef Myslivec

Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Jaroslav Mikyna (OŽPZ)
4. Radek Zvolánek (OŽPZ)
5. Eva Navrátilová (OŽPZ)
Program:
1. Zahájení
2. Představení členů komise
3. Organizační záležitosti, jednací řád
4. Plán činnosti komise na rok 2017
5. Grantový program Fondu Vysočiny Čistá voda 2017
6. Grantový program Fondu Vysočiny Odpady 2017
7. Diskuse a různé
8. Závěr
1. Zahájení
Lucie Vichrová, předsedkyně komise, přivítala všechny přítomné a hosty a zahájila jednání. Dle
počtu přítomných členů konstatovala, že je komise usnášeníschopná. Přednesla návrh
programu jednání, který byl 13 hlasy schválen.
2. Představení členů komise
Lucie Vichrová přivítala Martina Hyského, člena rady kraje pro oblast lesního a vodního
hospodářství, zemědělství a životní prostředí, Evu Hornou, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství, tajemníka komise Jana Joneše a koordinátorku komise Lenku Matysovou. Dále
představila pracovníky odboru životního prostředí a zemědělství Evu Navrátilovou, Jaroslava
Mikynu a Radka Zvolánka.

Na zasedání se dostavil člen komise Josef Herbrych a členka komise Ludmila Řezníčková.
3. Organizační záležitosti, jednací řád
Lenka Matysová informovala o organizačních záležitostech, zejména pak o odměnách za účast
na zasedání komise, cestovních náhradách, které náleží členům komise, a předala členům
komise vytištěný informační materiál o těchto záležitostech včetně jednacího řádu.
Lucie Vichrová blíže okomentovala některé body jednacího řádu. Informovala o zavedené praxi,
týkající se zasílání podkladových materiálů na jednání komise a požádala členy komise
o stanovisko, zda požadují zasílání podkladových materiálů v tištěné podobě nebo zda jim stačí
elektronická forma.
Usnesení 001/01/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
souhlasí
se zasíláním podkladových materiálů pro svá jednání v elektronické formě.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Členové komise se shodli, že pozvánka na zasedání bude elektronicky rozesílána s týdenním
předstihem. Z každého zasedání komise se bude pořizovat zápis, jehož součástí budou přijatá
usnesení. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemník komise, a to poté, co na následujícím
zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen. Zápis bude členům komise rozesílán elektronicky.
4. Plán činnosti komise na rok 2017
Členové komise s předstihem obdrželi návrh plánu činnosti komise na rok 2017.
Lucie Vichrová předložila členům komise upravený návrh plánu činnosti. Vznesla podnět na
uspořádání pěti zasedání v roce s rozsahem témat každého zasedání. Uvedla, že členové
komise mohou v průběhu roku navrhnout další témata k projednání.
Martin Hyský se vyjádřil k náplni práce (programu a výstupům) komise pro životní prostředí.
K předloženému upravenému návrhu plánu činnosti komise na rok 2017 se rozvinula rozsáhlá
diskuse. Členové komise vznášeli své návrhy na zařazení dalších témat do plánu činnosti. Byl
vznesen podnět na uspořádání výjezdního zasedání, společného zasedání s Komisí pro
zemědělství Rady Kraje Vysočina (při projednávání prolínající se problematiky), zařazení
problematiky čištění odpadních vod (zejména u malých obcí), problematiky lesů, řešení otázky
dopadu plánované cenové úpravy vody v kraji, a řešení otázek ohledně související legislativy.
Jan Joneš uvedl, že na každém zasedání komise budou předkládány v bodě „Diskuse a různé“
aktuální informace z oblasti životního prostředí.
Usnesení 002/01/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2017
dle upraveného návrhu.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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5. Grantový program Fondu Vysočiny Čistá voda 2017
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Radek Zvolánek uvedl, že se jedná o návrh na vyhlášení grantového programu „Čistá voda
2017“ 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 300 000 Kč na jeden projekt. Grantový program „Čistá voda 2017“ 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.
Z následného zasedání se omluvila Eva Horná.
Členy komise byly diskutovány určité návrhy na změnu výzvy „Čistá voda“. Následně se členové
komise shodli, že návrh výzvy bude doporučen radě kraje v předložené podobě, a na základě
vyhodnocení v červnu 2017 budou projednány návrhy změn pro rok 2018.
Na základě požadavku Jaromíra Kaliny byl stanoven následující úkol:
Úkol: Rozeslat členům komise přehled žádostí do grantového programu „Čistá voda“ zpětně za
období tří let.
Odpovědnost: Radek Zvolánek, koordinátorka
Termín: 27. ledna 2017
Usnesení 003/01/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o grantovém programu Fondu Vysočiny „Čistá voda 2017“ a
doporučuje
radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Čistá voda 2017“ dle
materiálu Kžp-01-2017-05, př. 1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).
6. Grantový program Fondu Vysočiny Odpady 2017
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jan Joneš sdělil, že se jedná o návrh na vyhlášení grantového programu „Odpady 2017“ na
podporu předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a na recyklaci odpadů pro obce a jimi
zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí a právnické osoby specifikované ve výzvě,
s maximální podporou 60 000 Kč na jeden projekt.
V roce 2017 bude tento grantový program vyhlášen podruhé. V prvním ročníku v roce 2016 byl
téměř trojnásobný převis poptávky. Celkový objem finančních prostředků činí 3 mil. Kč.
V následné diskusi objasnila Eva Navrátilová členům komise pojem „zelená slavnost" uvedený
ve výzvě a odpovídala na dotazy členů komise. Jan Joneš na základě dotazů uvedl, že
žadatelům grantových programů je nabízena možnost konzultace před vlastním podáním
žádosti (osobně, telefonicky, e-mailem).
Usnesení 004/01/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
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bere na vědomí
informace o grantovém programu Fondu Vysočiny „Odpady 2017“ a
doporučuje
radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Odpady 2017“ dle
materiálu Kžp-01-2017-06, př. 1.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuse a různé
Lucie Vichrová uvedla, že jednacím dnem komise bude úterý, vždy od 14.30 hodin.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 4. dubna 2017, od 14.30 hodin.
8. Závěr
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila zasedání.
Ing. Lucie Vichrová
předsedkyně Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Ing. Jan Joneš
tajemník Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 18. 1. 2017.
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