Zápis z jednání
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 1/2018
konaného dne 16. 1. 2018
Přítomni:
1. Milan Brychta

6. Hana Trojáková

2. Lucie Vichrová (předsedkyně)

7. Jan Zimmermann

3. Ludmila Řezníčková

8. Mária Pilková

4. Karel Malinský

9. Jan Joneš (tajemník)

5. Bohumír Nikl
Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

5. Martin Malina

2. Zdeněk Ryšavý

6. Josef Herbrych

3. Josef Myslivec

7. Jaromír Kalina

4. Atila Koncz (místopředseda)
Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Eva Navrátilová (OŽPZ)

4. Jaroslav Mikyna (OŽPZ)
5. Radek Zvolánek (OŽPZ)

Program:
1. Zahájení
2. Grantové programy Fondu Vysočiny
3. Diskuse a různé
4. Závěr
1. Zahájení
Lucie Vichrová, předsedkyně Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina, přivítala
všechny přítomné a hosty a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že
komise není usnášeníschopná.
2. Grantové programy Fondu Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jan Joneš uvedl, že materiál řeší aktuální informace o grantových programech Fondu Vysočiny
a návrhy grantových programů na rok 2018, které bude administrovat odbor životního prostředí
a zemědělství.
Rada Fondu Vysočiny dne 9. 1. 2018 bez připomínek schválila Alokaci Fondu Vysočiny pro rok
2018 a změny v dokumentech FV (šablona výzvy, formulář žádosti, metodika pro garanty,
hodnotitelské tabulky).
Podrobné informace jsou k dispozici v podkladových materiálech pro uvedené jednání Rady
Fondu Vysočiny na odkaze
https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4084719&p2=-1

Ekologická výchova 2018
Eva Navrátilová uvedla, že odbor životního prostředí a zemědělství připravil k vyhlášení do
únorového zastupitelstva kraje grantový program „Ekologická výchova 2018“ v objemu
1 000 000 Kč. Nový GP vychází z předchozích ročníků GP Životní prostředí, zahrnuje oblasti
podpory předcházení vzniku odpadů, lesní pedagogika, přírodní a školní zahrady a nově změny
klimatu. Cílem je, prostřednictvím podpořených projektů, přispět k plnění nové krajské koncepce
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty pro období 2018 – 2025 a dalších tematických
strategických materiálů kraje. Grantový program je zaměřený na vzdělávací aktivity a spolupráci
jednotlivých realizátorů ekologické výchovy a osvěty.
Členové komise obdrželi Výzvu k předkládání projektů (podkladový materiál Kžp-01-2018-02,
př. 2), kterou Eva Navrátilová podrobně okomentovala.
Členy komise byla diskutována výše objemu finančních prostředků na daný GP.
Eva Horná uvedla, že na rok 2018 (do přípravy rozpočtu na rok 2019) je zadaný úkol upravit
dotační politiku kraje.
Lucie Vichrová uvedla, že na základě vyhodnocení tohoto GP a na základě výsledku upravené
dotační politiky kraje bude zvážena případná možnost žádosti o vyšší objem finančních
prostředků.
Na jednání se dostavil člen komise Karel Malinský.
Lucie Vichrová konstatovala, že dle počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná.
Přednesla návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl všemi přítomnými schválen.
Odpady 2018
Eva Navrátilová sdělila, že grantový program „Odpady 2018“ v objemu 3 000 000 Kč bude
předložen k vyhlášení na březnovém zasedání zastupitelstva kraje. V roce 2018 bude tento
grantový program vyhlášen potřetí. Oproti předchozím ročníkům bude omezení v pořizování
nových nádob na tříděný odpad, protože Kraj Vysočina (zdroj dat EKO-KOM, a.s.) má nejhustší
síť kontejnerů mezi kraji. K opravám stávajících kontejnerů přibude možnost čištění nádob.
Cílem je, prostřednictvím podpořených projektů, přispět k plnění úkolů Plánu odpadového
hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025, POH ČR, Programu předcházení vzniku
odpadů Kraje Vysočina a ČR a to podporou opatření vedoucí k předcházení vzniku odpadů,
opětovnému použití, správnému třídění jednotlivých využitelných složek odpadu.
Členové komise obdrželi anotaci ke GP (podkladový materiál Kžp-01-2018-02, př. 3), kterou Eva
Navrátilová podrobně okomentovala.
Čistá voda 2018
Radek Zvolánek uvedl, že odbor životního prostředí a zemědělství připravil k vyhlášení grantový
program „Čistá voda 2018“ v objemu 7 000 000 Kč 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 2018“ 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.
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O program žadatelé projevují každoročně zájem, jelikož pomocí podprogramu A a B dojde
k zajištění základní občanské vybavenosti, pomocí podprogramu B dojde ke zlepšení životního
prostředí zejména zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod mj. i v povodí Želivky (VN
Švihov) nebo Jihlavy a pomocí podprogramu C dojde ke zvýšení úrovně ochrany životů
i majetku obyvatel obcí před povodněmi a zlepšení zadržování vody v krajině. Zároveň pomocí
podprogramu C dojde k vyhledání nových vodních zdrojů, zejména u obcí, které mají z důvodu
sucha nedostatek vody ve stávajících zdrojích vody.
Výstupy (studie a projektové dokumentace zejména pro územní nebo stavební řízení)
spolufinancované tímto GP slouží jako nutný podklad pro žádosti o finanční prostředky ze
státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské Unie nebo jiných fondů. Investiční náklady
v Kraji Vysočina na samotné realizace staveb vodních děl činí každoročně stovky milionů korun.
Členové komise obdrželi Výzvu k předkládání projektů (podkladový materiál Kžp-01-2018-02,
př. 1), kterou Radek Zvolánek podrobně okomentoval.
Usnesení 001/01/2018/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
a) informace o alokaci Fondu Vysočiny pro rok 2018 a změny v dokumentech FV;
b) informace o grantových programech Fondu Vysočiny „Čistá voda 2018“, „Odpady 2018“
a „Ekologická výchova 2018“;
doporučuje
a) radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje
 vyhlásit grantový program „Čistá voda 2018“ dle materiálu Kžp-01-2018-02, př. 1;
 vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva,
kteří jsou členy řídícího výboru.
b) radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje
 vyhlásit grantový program „Ekologická výchova 2018“ dle materiálu Kžp-01-2018-02, př. 2;
 vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva,
kteří jsou členy řídícího výboru.
c) radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje
 vyhlásit grantový program „Odpady 2018“ dle materiálu Kžp-01-2018-02, př. 3.
 vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva,
kteří jsou členy řídícího výboru.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Diskuse a různé
Zadržování vody v krajině
Eva Horná uvedla, že hejtman kraje Jiří Běhounek zadal v roce 2017 odboru životního prostředí
a zemědělství úkol, připravit návrh řešení na zadržování vody v krajině. Nejen návrhy z pohledu
vhodných dotačních titulů v boji proti suchu, ale i z pohledu legislativního a dotační politiky.
Z tohoto důvodu byly osloveny obce, jaké mají návrhy a co by potřebovaly. Zároveň se odbor
obrátil na ostatní kraje s otázkou, jak oni řeší problematiku zadržování vody v krajině ve své
dotační politice. Osloveni byli i členové komise pro zemědělství. Ze strany členů zemědělské
komise vzešel návrh na zvýšení organické hmoty v půdě.
Eva Horná vyzvala členy komise pro životní prostředí, aby své návrhy na zadržování vody
v krajině (i z pohledu legislativy, dotační politiky, příklady z dobré praxe) zasílali do konce ledna
2018 na OŽPZ.
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V diskusi členů komise ohledně zadržování vody v krajině informoval Jan Joneš o historii řešení
zemědělských dotací tak, aby nevedly ke zbytečným negativním dopadům na krajinné prvky.
Eva Horná uvedla, že od kraje je legislativní návrh, aby se v dotační politice Ministerstva
zemědělství ČR objevilo, aby zemědělci v rámci půdních bloků měli určité procento, kde musí
obnovovat remízky, meze nebo nějaké prvky.
Pozvánky na akce
Martin Hyský informoval členy komise o semináři pořádaného Českým svazem včelařů, z.s. ve
spolupráci s Krajem Vysočina na téma „Seminář o zemědělském hospodaření a ochraně včel
v průběhu aplikace postřiků na plodinách“, který se uskuteční dne 21. února 2018 v prostorách
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Pozvánka bude rozeslána členům komise.
Eva Horná informovala, že dne 10. dubna 2018 se uskuteční v prostorách Krajského úřadu
Kraje Vysočina konference příkladů dobré praxe předcházení vzniku a využitelné složky odpadů.
Až bude připravena pozvánka, tak bude rozeslána členům komise.
Jan Joneš uvedl, že na minulém jednání komise byl pověřen nezávazným ověřením možnosti
uspořádání exkurze ve společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o. Se zástupci společnosti bylo
jednáno. Eva Horná uvedla, že ke konci května 2018 bude společností KRONOSPAN CR, spol.
s r.o. pořádán den otevřených dveří (přesný datum bude členům komise sdělen). Návštěvníci se
v tento den budou moci podívat v doprovodu do provozoven.
Martin Hyský informoval, že z Evropského výboru regionů přišla informace o tom, že v týdnu od
21. do 25. května 2018 bude probíhat Zelený týden EU se zaměřením na téma Zelená města
pro zelenější budoucnost. Zástupci obcí jsou vyzváni, že pokud mají zájem se k Zelenému týdnu
EU připojit, tak se mohou registrovat na příslušné webové stránce.
Dopis bude rozeslán členům komise.
Jan Joneš uvedl, že na krajském úřadě je připravována výstava „Přírodní a školní zahrady“.
Pozvánka na vernisáž bude rozeslána členům komise.
Sloučení dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství
Jaroslav Mikyna uvedl, že v rámci nové dotační politiky kraje a možného sjednocování dotačních
titulů kraje je připravováno sloučení grantového programu Čistá voda a Zásad Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Předpokladem je
vytvoření jedněch zásad zastupitelstva s více oblastmi:
- oblast A - podpora realizace staveb sloužících k zásobování pitnou vodou;
- oblast B - podpora realizace staveb sloužících k odvádění a čištění odpadních vod;
- oblast C - podpory realizace staveb k ochraně před povodněmi a před suchem;
- oblast D - podpora projektových dokumentací a studií k výše uvedeným oblastem.
Snahou je předložení výsledného materiálu na jednání zastupitelstva kraje dne 19. června 2018.
Připravovaný materiál bude projednán na příštím jednání komise.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 24. dubna 2018, od 14.30 hodin.
4. Závěr
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila zasedání.
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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 30. 1. 2018.
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