Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 2/2016
konaného dne 22. 3. 2016
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

7. Vladimír Mareček

2. Jiří Svoboda

8. Jiří Pykal

3. Josef Matějek

9. Jaroslav Poborský

4. Jaroslav Kolařík

10. Luboš Rudišar

5. Karel Moravec

11. Martin Malina

6. Ivo Rohovský (předseda)

12. Olga Kameníková (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

2. Jan Vítek

Hosté:
1. Zdeněk Chlád (radní Kraje Vysočina)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Jan Joneš (OŽPZ)
4. Jaroslav Mikyna (OŽPZ)
5. Jana Kotoučková (KOUS)
6. Arnošt Jakubec (Asociace soukromého zemědělství ČR)
Program:
1. Zahájení
2. Řešení problematiky vodního hospodářství v Kraji Vysočina
3. Informace o projektech ze strukturálních fondů
4. Diskuse a různé
5. 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 byl 11 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 problematiky vodního hospodářství v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jaroslav Mikyna uvedl, že území Kraje Vysočina je důležitou zásobárnou zejména povrchové
vody nadregionálního významu. Podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) bylo

v roce 2014 zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů 95,6 % obyvatel kraje, což je mírně
nad celorepublikovým průměrem (94,2 %). Na veřejnou kanalizaci s koncovou čistírnou
odpadních vod (dále jen „ČOV“) bylo v roce 2014 napojeno 73,3 % obyvatel kraje, což je pod
celorepublikovým průměrem (79,9 %). Problematika čistoty vod tak zůstává jednou z priorit
regionu.
Koncepční a strategické materiály v oblasti vodního hospodářství
1. Plánování v oblasti vod - plány oblastí povodí a plány dílčích povodí
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. Plány oblastí povodí v částech, které zahrnují území kraje,
byly schváleny zastupitelstvem kraje v roce 2009. Závazná část plánů byla v roce 2010 vydaná
formou nařízení rady kraje. V současné době jsou ukončeny práce na další etapě plánování
v oblasti vod. Zpracované návrhy plánů dílčích povodí byly státními podniky Povodí předloženy
kraji ke schválení. Po jejich schválení na zasedání zastupitelstva kraje dne 10. 5. 2016 nahradí
dosud platné plány oblastí povodí. Následně bude zrušeno uvedené nařízení rady kraje.
2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) řeší koncepci
optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod ve všech
obcích na území kraje, přičemž navržené řešení musí být hospodárné. PRVKUK byl schválen
zastupitelstvem kraje v roce 2004 a je podkladem pro zpracování územně plánovací
dokumentace a plánu oblasti povodí, pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro
činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti. OŽPZ v loňském roce dokončil
komplexní aktualizaci PRVKUK. Materiál schválilo zastupitelstvo kraje v roce 2015. Aktuální
PRVKUK je zveřejněn na webových stránkách kraje http://prvk.kr-vysocina.cz/.
V případě podání žádosti obce o dotaci na realizaci vodovodů nebo kanalizací z jakéhokoliv
dotačního titulu je vždy základní podmínkou soulad požadovaného záměru s PRVKUK.
3. Povodňový plán pro území Kraje Vysočina
Digitální verze Povodňového plánu pro území Kraje Vysočina je zveřejněna na webových
stránkách kraje http://dpp.kr-vysocina.cz/dpp/. V povodňovém plánu jsou soustředěny v jednom
místě veškeré dostupné informace související s povodňovým plánem kraje a ochranou před
povodněmi s vazbou na Povodňový informační systém (www.povis.cz). V letošním roce bude
zahájena komplexní aktualizace digitálního povodňového plánu, která by měla být dokončena
v druhé polovině roku 2017.
Dotační tituly Kraje Vysočina v oblasti vodního hospodářství
Grantový program „Čistá voda“ – program je určen na spolufinancování studií a projektových
dokumentací obcí v oblasti zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod
a od roku 2011 i v oblasti ochrany před povodněmi. V letošním roce je grantový program
rozšířen i na oblast ochrany před suchem a to na hydrogeologické průzkumy nebo průzkumné
vrty za účelem vyhledání zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Na zasedání zastupitelstva kraje dne 2. 2. 2016 byla vyhlášena výzva k příjmu žádostí do
grantového programu v termínu od 4. 3. do 21. 3. 2016. Schválení dotace se předpokládá na
zasedání zastupitelstva kraje dne 10. 5. 2016.
Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - jsou určeny na spolufinancování výstaveb
a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací a ČOV v obcích na území kraje. V letošním roce byl příjem
žádostí o dotace vyhlášen od 15. 1. do 1. 2. 2016, zastupitelstvo kraje bude rozhodovat
o poskytnutí dotací na svém zasedání dne 29. 3. 2016. Podáno bylo 25 žádostí. Hodnotící výbor
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doporučil poskytnutí dotací 22 žadatelům. Vzhledem k nevyčerpání alokace se předpokládá
vyhlášení dalšího kola příjmu žádostí v letních měsících letošního roku.
Kraj Vysočina poskytl od roku 2002 do oblasti vodního hospodářství celkem téměř 770 mil. Kč.
Celková výše dotací se v posledních letech drží na stabilní výši.
Dotace ze zvláštního účtu Kraje Vysočina zřízeného podle § 42 odst. 4 vodního zákona - mohou
být poskytnuty podle platných zásad zastupitelstva kraje na mimořádné (okamžité) nebo
dlouhodobé havárie na podzemních či povrchových vodách. Nutnou podmínkou je, že není
znám nebo neexistuje původce znečištění a hrozí závažné ohrožení nebo znečištění vod. V roce
2015 nedošlo k čerpání ze zvláštního účtu.
Informace o činnosti povodňového orgánu kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ je povodňovým orgánem kraje v období mimo povodeň a po
dobu povodně zabezpečuje činnost Povodňové komise Kraje Vysočina. Povodňové orgány krajů
mj. organizují odborná školení povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností. V letošním
roce na území kraje nedošlo k jarní povodni z tání sněhu, jelikož zásoby vody ve sněhu v povodí
byly minimální.
Problematika řešení dopadů sucha
Jiří Běhounek, hejtman kraje, inicioval zřízení pracovní skupiny k problematice sucha jako svého
poradního orgánu k řešení dopadů déletrvajícího sucha na území kraje. Vedoucím pracovní
skupiny je Zdeněk Chlád, dalšími členy jsou zástupci krajského úřadu, OŽPZ a OSH, státních
podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a další odborníci na danou
problematiku. První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 21. 3. 2016 v sídle kraje
v Jihlavě. Jako podklad k jednání pracovní skupiny vypracoval krajský úřad, OŽPZ a OSH pro
území kraje souhrn možných krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, která by
měla napomoci snížení dopadů sucha. Tento materiál byl a dále bude předmětem diskuze
a dalšího rozpracování.
Materiál bude předložen členům komise na červnovém zasedání.
Informace o činnosti pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“
Z výsledků Jakostního modelu řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice, předaného Kraji
Vysočina na podzim 2013, mimo jiné vyplynul vznik pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“,
která byla ustavena v lednu 2014 a je vedena Zdeňkem Chládem. V roce 2014 byla podepsána
darovací smlouva, podle které poskytla společnost ČEZ, a.s. dar ve výši 1 mil. Kč Kraji Vysočina
na činnost pracovní skupiny v roce 2015. Dar byl využit na aktivity dohodnuté na jednáních
pracovní skupiny. Jednalo se zejména o provedení kontrol účinnosti vybraných stávajících ČOV
v povodí řeky Jihlavy včetně monitoringu kvality vypouštěných odpadních vod ve 2 etapách,
o průzkum a monitoring výustí kanalizací v povodí řeky Jihlavy, o monitoring vod na drobných
vodních tocích u ČOV obcí Puklice a Chlístov, o uspořádání II. ročníku regionální konference
„Za čistou řeku Jihlavu“. Se zpracovanými studiemi a výsledky monitoringu bude pracovní
skupina pracovat v letošním roce a bude je projednávat s jednotlivými znečišťovateli, vlastníky
a provozovateli vodohospodářské infrastruktury a vodoprávními úřady.
Výstavy
OŽPZ od roku 2011 připravuje výstavy ke Světovému dni vody (22. 3. 2016 na téma „Voda
a pracovní místa“), aby podnítil zájem veřejnosti a odpovědných institucí na ochranu a udržitelný
rozvoj ve využívání vodních zdrojů. V letošním roce je výstava spojena s výstavou k lesnímu
hospodářství a zemědělství a ke zhlédnutí bude v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě během května.
Vernisáž výstavy proběhne dne 3. 5. 2016.
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Usnesení 004/02/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina v oblasti vodního
hospodářství;
doporučuje
radě kraje podporovat poskytování dotací v oblasti vodního hospodářství i v následujících letech
pokud možno ve větším rozsahu než doposud.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o projektech ze strukturálních fondů
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jan Joneš sdělil, že na jednáních komise pro zemědělství a životní prostředí 2/2013, 2/2014
a 2/2015 byly průběžně podávány informace o projektových žádostech připravovaných
a podávaných Krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí (dále též jen
„OPŽP“). OPŽP byl nastaven pro plánovací období 2007 – 2013. V roce 2015 byly dokončeny
projekty Hrad Kámen - revitalizace parku, revitalizace zámeckého parku ve Zboží, realizace
úspor energie v různých objektech v majetku kraje.
Nyní jsou připravovány podklady a realizovány aktivity pro nový Operační program Životního
prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP 2014-2020“) ve čtyřech okruzích:
1. Projekty úspor energií v budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina - usnesením
č. 1474/24/2015/RK ze dne 11. 8. 2015 rada kraje schválila seznam budov vhodných do
předložení do OPŽP. S ohledem na potřebnost akcí byly dle zadání potřebnosti projektů vybrány
k projektové přípravě budovy Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, Vyšší
odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, Gymnázia Otokary
Březiny a Střední odborné školy Telč, budovy ČZA Humpolec. V současné době probíhá
finalizace stavebních projektových dokumentací a ostatních dokladů potřebných k podání
projektových žádostí do 19. Výzvy OPŽP 20144-2020, která je vyhlášena do 15. 4. 2016.
V materiálu RK-10-2016-57, př. 1 je uveden přehled předpokládaných nákladů a předpokládané
výše dotace na jednotlivé projekty.
2. Projekty k revitalizaci zeleně v areálu parků příspěvkových organizací – jedná se o Ústav
sociální péče Nové Syrovice, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře (druhá etapa), Hotelová
škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí. Stav těchto parků, zejména v nich
rostoucích vzrostlých stromů, se postupem času rychle horší. Některé z areálů jsou i památkově
chráněny, což péči „mírně komplikuje“. Dále je řešeno vytvoření funkční zahrady u příspěvkové
organizace Gymnázium Havlíčkův Brod. Pro zajištění připravenosti projektů do OPŽP 20142020 nyní probíhá příprava projektových dokumentací. Na základě zpracovaných podkladů bude
zřejmá finanční náročnost realizace a ta bude předložena zastupitelstvu kraje ke schválení.
3. Projekty v oblasti posílení biodiverzity – Kraj Vysočina se snaží maximálně využít prostředky
OPŽP 2014-2020 k péči o přírodní biotopy ve zvláště chráněných územích a na realizaci dalších
opatření na podporu populací ohrožených druhů rostlin i živočichů a zlepšení morfologie
vybraných vodních toků. Kraj má podle zákona o ochraně přírody a krajiny povinnost pečovat na
svém území o přírodní památky, přírodní rezervace i evropsky významné lokality. Pro zvláště
chráněná území jsou zpracovány plány péče, pro evropsky významné lokality jsou k dispozici
souhrny doporučených opatření, které řeší péči o tato území, tj. jak pravidelné zásahy
(tzv. regulační), tak mimořádné zásahy (jednorázové, tzv. asanační). Z těchto odborných
dokumentů vychází seznam navržených akcí. Původní seznam vyplývá z aktuálních znalostí
OŽPZ v roce 2015 a je podrobně uveden v materiálu RK-14-2015-52, př. 1 včetně odhadu
předpokládaných finančních nákladů na zamýšlené akce.
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4. Kotlíkové dotace – probíhá příjem žádostí občanů Kraje Vysočina na tzv. kotlíkové dotace
a jejich zpracovávání odborem regionálního rozvoje.
Členům komise byl předložen rozpracovaný seznam projektových záměrů a harmonogram
financování do OPŽP 2014-2020 (materiál Kzžp-02-2016-03, př. 1).
Usnesení 005/02/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projektech ze strukturálních fondů, zejména o projektech připravovaných do
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020;
doporučuje
radě kraje pokračovat v přípravě projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014 –
2020 dle materiálu Kzžp-02-2016-03, př. 1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Informace o problematice zemědělství
Členové komise diskutovali o problematice kůrovce v lesích (feromonové lapače).
Jiří Uchytil upozornil na cenový propad u všech komodit (i komodit rostlinné výbory).
Zdeněk Chlád uvedl, že v letošním roce zřejmě dojde ke změně poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích z veřejných rozpočtů.
Olga Kameníková informovala, že rada kraje na svém zasedání dne 22. 3. 2016 schválila
vyhodnocení Výzvy č. 2/2016 - zemědělské akce. Do výzvy se přihlásilo 18 žadatelů. Všem
žadatelům bude vyhověno a bude poskytnuta dotace ve výši 900 tis. Kč.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 3. května 2016, od 14.00 hodin.
5. 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 23. 3. 2016.
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