Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 1/2010
konaného dne 23. 2. 2010
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

7. Stanislav Šíp

2. Jaroslav Bártl

8. Ivo Rohovský

3. František Kučera

9. Zdeněk Štefl

4. Lubomír Pisk

10. Jaroslav Poborský

5. Jiří Svoboda

11. Jan Joneš (tajemník)

6. Pavel Hájek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Miloš Musil
Hosté:
1. Zdeněk Ryšavý (člen rady kraje)
2. Vlastimil Vaněk (OAK Jihlava)
3. Jindřich Klega (Služby města Jihlavy)
4. Rostislav Habán (OŽP)
5. Eva Navrátilová (OŽP)
6. Pavla Bendová (OŽP)
7. Dušan Vichr (ORR)
8. Olga Kameníková (OLVHZ)
9. Jaroslav Mikyna (OLVHZ)
Program:
1. Zahájení;
2. Zapojení komise do předcházení vzniku odpadů na krajském úřadu;
3. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) – Smlouva
o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností;
4. Řešení problematiky odpadového hospodářství v kraji Vysočina – projekty spolupráce se
společnostmi EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.;
5. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina;
6. Grantový program Fondu Vysočiny „Bioodpady 2010“, „Čistá voda 2010“;
7. Řešení problematiky ochrany ovzduší v kraji Vysočina;
8. Diskuse a různé;
9. Závěr.
1. Zahájení
Pavel Hájek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
zasedání – ten byl 10 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
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2. Zapojení komise do předcházení vzniku odpadů na krajském úřadu
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Zdeněk Ryšavý navrhl, aby členům komise byly podklady na jednání komise zasílány pouze
v elektronické podobě. Komise by tak mohla být dobrým příkladem v předcházení vzniku
odpadů. Členové komise s tímto návrhem souhlasili a bylo přijato toto usnesení:
Usnesení 001/01/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
rozhoduje
o zasílání programu zasedání komise a podkladů pro jednání komise pro další zasedání pouze
v elektronické podobě a
doporučuje
radě kraje doporučit stejné opatření ostatním komisím rady kraje.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) – Smlouva
o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Zdeněk Ryšavý informoval o problému v oblasti nakládání s komunálními odpady, kdy nejsou
plněny závazné ukazatele. Byla zpracována Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu
odpadového hospodářství kraje Vysočina, ze které vyplynulo, že jedinou možností je
energetické využití odpadů. Začátkem roku 2009 byla ustanovena pracovní skupina, která
doporučila navázat spolupráci mezi původci komunálních odpadů, to znamená městy, městysi a
obcemi. Cílem spolupráce je projekt s názvem Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji
Vysočina. Z počátku se bude jednat o spolupráci s obcemi na úrovni obcí s rozšířenou
působností (15 obcí v kraji Vysočina). Návrh smlouvy byl schválen na prosincovém zasedání
zastupitelstva kraje a nyní o uzavření smlouvy rozhodují městská zastupitelstva.
Usnesení 002/01/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o spolupráci kraje s obcemi na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady
v kraji Vysočina (ISNOV)“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Řešení problematiky odpadového hospodářství v kraji Vysočina – projekty spolupráce
se společnostmi EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Eva Navrátilová sdělila, že z Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina (dále jen“ POH
KV“) vyplývají povinnosti naplňovat cíle v oblasti třídění odpadů a omezení skládkování. Z této
oblasti byla navázána spolupráce se společností EKO-KOM, a. s., která pokračuje již šestým
rokem.
Pro plnění POH KV v oblasti nakládání s elektrošrotem a komunálními odpady byla navázána
spolupráce se společnostmi ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s., které jsou provozovateli
kolektivních systémů pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroopadu.
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Usnesení 003/01/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
projekty spolupráce kraje Vysočina se společnosti EKO-KOM, a. s., ASEKOL s. r. o.
a ELEKTROWIN a. s.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jan Joneš připomněl, že tato záležitost již byla v komisi projednávána v loňském roce. Došlo
k určitým úpravám v oblasti PO 4: Venkov, multifunkční zemědělství, lesní hospodářství
a vznikla druhá verze. V prosinci 2009 proběhl na toto téma seminář pro zastupitele, na základě
kterého vznikl Připomínkový list k aktualizaci SWOT analýzy a programové části Programu
rozvoje kraje Vysočina. Materiály byly na základě připomínek upraveny a budou předloženy
k projednání radě a zastupitelstvu kraje.
Dušan Vichr doplnil, že semináře se uskutečnily dva – jeden pro zastupitele kraje a členy výboru
regionálního rozvoje. Druhý seminář byl pro partnerské organizace, to znamená zástupce
agrární komory, úřady práce atd. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina musí být
předložena na jednání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2010.
Usnesení 004/01/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh aktualizace části SWOT a programových části Programu rozvoje kraje Vysočina týkajících
se životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství dle materiálů KZŽP-012010-05, př. 2 až 4 a
doporučuje
radě kraje vzít na vědomí a předložit zastupitelstvu kraje ke schválení takto aktualizovaný
Program rozvoje kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Grantový program Fondu Vysočiny „Bioodpady 2010“, „Čistá voda 2010“
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Tento bod byl rozšířen o grantový program Fondu Vysočiny „Čistá voda 2010“.
Eva Navrátilová uvedla, že grantový program „Bioodpady 2010“ je zaměřen na tvorbu uceleného
systému nakládání s bioodpadem. Bude podpořeno pořízení kontejnerů a kompostérů na
bioodpad. Příjemci podpory mohou být právnické a fyzické osoby, které se zabývají nakládáním
s odpady a obce, městyse a města kraje Vysočina. Maximální výše příspěvku na jeden projekt je
30 tis. Kč a minimální spoluúčast příjemce podpory 60% celkových nákladů.
Usnesení 005/01/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje vzít předkládaný grantový program "Bioodpady 2010" na vědomí a doporučit jej
zastupitelstvu kraje k vyhlášení.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Jaroslav Mikyna podal informace ke grantovému programu „Čistá voda 2010“. Jedná se o
grantový program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. O grantový program projevují
žadatelé každoročně velký zájem a letos bude vyhlášen již po deváté. Příjemci podpory jsou
obce, městyse, města a svazky obcí. Maximální výše příspěvku na jeden projekt je 400 tis. Kč
a minimální spoluúčast příjemce podpory 50% celkových nákladů.
Usnesení 006/01/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje vzít na vědomí předkládaný grantový program „Čistá voda 2010“ a doporučit jej
zastupitelstvu kraje k vyhlášení.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Řešení problematiky ochrany ovzduší v kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Rostislav Habán informoval členy komise o studii Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny
města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“, která byla realizována v minulých dvou
letech. Ze studie vyplynulo, že významným znečišťovatelem v je doprava, zejména dálnice D1
a také tzv. malé zdroje, zejména lokální topeniště. Zpracovatel studie doporučuje pokračovat
v měření stacionární měřící stanicí umístěnou v areálu firmy Automotive Lighting. V rozpočtu
kraje na rok 2010 byla na toto měření vyčleněna částka 250 tis. Kč. Šest měsíců bude
financovat statutární město Jihlava.
Studie bude zpracována do koncepčních materiálů kraje Vysočina a územního plánu.
Usnesení 007/01/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o realizaci odborné studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města
Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuse a různé
Jiří Uchytil sdělil, že dne 14. 12. 2009 proběhla schůzka některých členů komise s předsedou
komise pro zemědělství Jihomoravského kraje. Vzhledem k finančním prostředkům, které mají
v kapitole zemědělství v rozpočtu Jihomoravského kraje, by mělo být dlouhodobým cílem
posílení této kapitoly také v kraji Vysočina. V rámci České republiky by neměly být tak velké
rozdíly.
Lubomír Pisk doplnil, že finanční prostředky poskytují v Jihomoravském kraji přes agrární
komoru, kde jsou organizováni téměř všichni zemědělci.
Vlastimil Vaněk informoval o jednáních k revizi společné zemědělské politiky od roku 2010 do
roku 2020. Po roce 2013 by měly být srovnané dotační a podnikatelské podmínky.
Situace v zemědělství je velmi špatná, což se projevuje ztrátou tržeb, meziročně existuje velký
propad cen za mléko a obilí.
Rozdal členům komise materiály týkající se problémů s mlékem. Dále pohovořil o propagaci
a podpoře českých a regionálních potravin.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 13. dubna 2010, od 14.00 hodin.
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9. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komisi a ukončil zasedání.

Pavel Hájek v. r.
předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 24. 2. 2010
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