Zápis z jednání
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 4/2018
konaného dne 3. 12. 2018
Přítomni:
1. Jiří Uchytil

7. Miroslav Dibelka

2. Jiří Svoboda

8. Jaroslav Poborský

3. Josef Matějek

9. Jan Mácha

4. Pavel Švec (místopředseda)

10. Jaroslav Kolařík

5. Josef Kott

11. Jan Veleba (předseda)

6. Pavel Vencovský

12. Jitka Merunková (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Zdeněk Chlád

3. Blanka Veletová

2. Pavel Nožička

4. Jindřich Pospíchal

Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Jindřich Pospíchal (ZS ČR)

4. Jana Exnarová (VÚB Havlíčkův Brod)
5. Pavel Kasal (VÚB Havlíčkův Brod)
6. Jaroslav Čepl (VÚB Havlíčkův Brod)

Program:
1. Zahájení
2. Představení řešených projektů v oblasti zemědělství v Kraji Vysočina
3. Programy Fondu Vysočiny
4. Plán činnosti komise na rok 2019
5. Diskuse a různé
6. Závěr
Jednání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 4/2018 dne 3. 12. 2018 se uskutečnilo
jako výjezdní ve Výzkumném ústavu bramborářském Havlíčkův Brod, s.r.o.
1. Zahájení
Jan Veleba, předseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina, přivítal přítomné členy
a hosty komise a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přivítal Martina Hyského, člena rady kraje pro oblast lesního a vodního
hospodářství, zemědělství a životní prostředí, představil Jaroslava Čepla, ředitele Výzkumného
ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r.o., a jeho spolupracovníky Pavla Kasala a Janu
Exnarovou.
Jaroslav Čepl přivítal přítomné v historických prostorách výzkumného ústavu. Pro členy komise
byla připravena prezentace „Historie bramborářství na Vysočině“, kterou Jaroslav Čepl podrobně
okomentoval.
Jan Veleba vzpomněl významného bramborářského odborníka z Havlíčkova Brodu pana
docenta Vlastimila Rasochu.

Martin Hyský poděkoval přítomným zástupcům výzkumného ústavu za dlouholetou spolupráci.
Uvedl, že představená studie „Historie bramborářství na Vysočině“ snad pomůže bramborářům
z Vysočiny i marketingově. Studie bude předložena k projednání radě kraje. Všem přítomným
poděkoval za dosavadní spolupráci.
Martin Hyský se omluvil z následného jednání komise.
Jan Veleba přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými členy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Představení řešených projektů v oblasti zemědělství v Kraji Vysočina
Pro členy komise byla připravena prezentace „Ověření účinnosti herbicidních látek pro pěstování
brambor v ochranných pásmech II. stupně zdrojů povrchové vody“, kterou Pavel Kasal podrobně
okomentoval.
Jan Veleba poděkoval Jaroslavu Čeplovi a Pavlu Kasalovi za připravené prezentace. Jaroslav
Čepl poděkoval Kraji Vysočina za zvyšující se intenzitu spolupráce.
Jitka Merunková uvedla důvody, které vedly ke zpracování dvou představených studií.
Úkol: Rozeslat elektronicky členům komise pro zemědělství studie představené na jednání
komise:
- Historie bramborářství na Vysočině;
- Ověření účinnosti herbicidních látek pro pěstování brambor v ochranných pásmech
II. stupně zdrojů povrchové vody.
Odpovědnost: Jitka Merunková, koordinátorka
Jan Mácha okomentoval závěrečnou zprávu praktického pokusu „Porovnání různých způsobů
hnojení na pozemcích Školního statku v Humpolci v roce 2018“. Závěrečnou zprávu obdrželi
členové komise na jednání v tištěné podobě.
Jan Veleba poděkoval Janu Máchovi za představení závěrečné zprávy praktického pokusu.
3. Programy Fondu Vysočiny
Jitka Merunková představila dva dotační programy Fondu Vysočiny, které budou předloženy
k vyhlášení na jednání zastupitelstva kraje dne 29. 1. 2019.
Zemědělské akce 2019
Podpora je poskytována na zvyšování odborné úrovně subjektů zabývajících se činnostmi
spojenými s prvovýrobou, zpracováním a uváděním na trh zemědělských produktů. Cílem
programu je seznámit širokou veřejnost s kvalitními zemědělskými produkty, zvýšit zájem o tuto
oblast, představit chovatelské a pěstitelské úspěchy. Podpora je určena pro nestátní neziskové
organizace, které se věnují zemědělské prvovýrobě. Je navrhováno, aby žadatelé mohli hned od
podání žádosti uplatňovat své náklady. Na program je pro rok 2019 alokována částka 1 mil. Kč.
Hospodaření v lesích 2019
Cílem programu je stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Pro
zachování a případně rozvoj těchto efektů je třeba realizovat řadu hospodářských opatření, které
jsou finančně náročné a legislativně obtížně vymahatelné. Lesy jsou ohrožené kalamitami
způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem). Podporou
např. použití vhodného reprodukčního materiálu, potřebné péče o založené lesní porosty,
výchovy porostů, údržby a budování lesní cestní sítě, svážnic a technologických linek nebo
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použití vhodných technologií je možné přispívat k snižování ohrožení lesů. Podpora je určena
pro vlastníky a nájemce lesů v Kraji Vysočina. Je navrhováno, aby žadatelé mohli hned od
podání žádosti uplatňovat své náklady. Na program je pro rok 2019 alokována částka
7,5 mil. Kč.
Z následného jednání se omluvil člen komise Jan Mácha.
Eva Horná okomentovala další programy Fondu Vysočiny připravené odborem životního
prostředí a zemědělství.
Čistá voda 2019
Program na podporu zpracování průzkumů, studií nebo projektových dokumentací má tři
podprogramy. Podprogram A: Zásobování pitnou vodou, podprogram B: Odvádění a čištění
odpadních vod, podprogram C: Ochrana před povodněmi a suchem. Na program je pro rok 2019
alokována částka 7 mil. Kč. Program bude předložen k vyhlášení na jednání zastupitelstva kraje
počátkem roku 2019.
Stavby ve vodním hospodářství 2019
Program na podporu realizace investičních akcí má tři podprogramy. Podprogram
A: Zásobování pitnou vodou, podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod, podprogram
C: Ochrana před povodněmi a suchem. Nově navržený podprogram C je určen na podporu
výstavby nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících
vodních děl, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci a akumulaci vody v krajině
a podpoří řešení dopadů dlouhodobého sucha. Při rekonstrukci musí dojít ke zvýšení
bezpečnosti při zvýšených průtocích. Celková finanční alokace programu je navržena ve výši
70 mil. Kč. Program bude předložen k vyhlášení na jednání zastupitelstva kraje dne
11. 12. 2019.
Jan Veleba uvedl, že by bylo vhodné, zjistit prostřednictvím agrární komory výstupy ohledně
absorpční schopnosti půdy za předpokladu, že má půda příslušné fyzikální vlastnosti (je
v pořádku). Toto zjištění by bylo vhodné medializovat.
4. Plán činnosti komise na rok 2019
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jan Veleba uvedl, že plán činnosti je připraven v podobné struktuře, jako v roce 2018. V případě
potřeby může být v průběhu roku plán činnosti doplněn o aktuální úkoly a problémy.
Členové komise se pozitivně vyjádřili k výjezdnímu zasedání komise a vznesli podnět na
uspořádání výjezdního zasedání v některém ze zemědělských podniku v kraji.
K návrhu plánu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění.
V této připravené podobě bude plán činnosti komise na rok 2019 předložen radě kraje ke
schválení.
Usnesení 006/04/2018/Kz
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Číslo jednací:

KUJI 91002/2018

Číslo stránky

3

5. Diskuse a různé
V rámci diskuse byla řešena problematika kůrovce v Kraji Vysočina.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pondělí 14. ledna 2019, od 15.00 hodin.
6. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.
Ing. Jan Veleba
předseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
Bc. Ing. Jitka Merunková
tajemnice Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 7. 12. 2018.
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